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CÂMARA DOS DEPUTADOS ABERTURA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação com os rumos da proposta de reforma da Previdência Social, em razão da 

maioria governista na Casa. 

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, independentemente do que se decidirá aqui hoje, o 

fato de a base do Governo compreender um bloco de cerca de 360 Parlamentares deixa-me 

preocupado em relação à reforma da Previdência, porque esse número é muito maior do que 

os 308 votos necessários para alteração da Constituição, e essa reforma é o desmonte da 

Previdência Social. 

Estabelecer que a pessoa se aposente com 65 anos de idade e 49 anos de contribuição - se 

for possível ficar direto em um emprego nesses 49 anos; senão, será muito mais do que isso - 

é algo inexequível. E é o que dizemos de maneira permanente: querem acabar com a 

Previdência Social para fazerem o jogo da privada. 

É escancarado esse jogo, quando se impede, por exemplo, a cumulatividade da aposentadoria 

com a pensão, se ambos trabalharem. É uma coisa inexplicável definir a mesma idade de 

aposentadoria para o homem e para a mulher. Certamente, quem elaborou a proposta nunca 

pariu, não sabe como é difícil a vida de uma mulher e, a partir daí, quer estabelecer essa 

condição de igualdade. 

Elevar a idade mínima para a obtenção do benefício assistencial para 70 anos, no primeiro 

momento, podendo ir além, posteriormente, é não reconhecer a necessidade da Lei Orgânica 

da Assistência Social, ainda mais com a possibilidade de que esse benefício não esteja 

atrelado ao salário mínimo, algo conquistado com muito custo e com muita luta na Constituinte 

de 1988. Ulysses Guimarães deve estar se revirando no túmulo nesta altura do campeonato, 

em que essa proposta de reforma da Previdência é apresentada a esta Casa. 

Eu só queria chamar a atenção para este detalhe: o bloco governista tem número expressivo, e 

nós teremos que atuar nas nossas bases para chamar a atenção dos Parlamentares, um a um, 

para o fato de que essa reforma da Previdência é o desmonte da Previdência Social. 

Senhoras e senhores, sabem quanto é o total da dívida para a Previdência Social? É mais de 

meio trilhão de reais, sendo 374 bilhões de reais em execução e 127 bilhões de reais em fase 

administrativa. Portanto, sabemos que existem recursos para enfrentarmos essa situação e 

encontrarmos uma saída, uma alternativa. Sem dúvida nenhuma, quero chamar a atenção de 

todos. 
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A Comissão Especial que analisará essa reforma será instalada logo após a eleição da 

Presidência, e nós teremos apenas 10 dias para apresentar as nossas emendas. E essas 

emendas deverão ter o apoio de 171 Parlamentares, um número expressivo. Portanto, é 

preciso que todo o mundo esteja atento. 

Eu estou preocupado mesmo é com a reforma que virá daqui a pouco, porque esta Casa, 

lamentavelmente, vai acabar fazendo o jogo da maioria do Governo, que usa trator para 

atropelar o direito de aposentados e pensionistas. 

Não posso deixar de registrar uma coisa extremamente importante: a Previdência Social é, 

sem dúvida nenhuma, a garantia mínima de um direito futuro do trabalhador. Nós não 

queremos a modificação da Previdência Social. Queremos fazer o jogo da pública, e não o da 

privada, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ABERTURA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de discussão, pelo Congresso Nacional, de agenda para superação da crise 

econômica brasileira e de reformas dos sistemas previdenciário, trabalhista, tributário e político. 

Apoio à candidatura do Presidente da Casa, Deputado Rodrigo Maia, à reeleição.  

________________________________________ 

O SR. MARCUS PESTANA (Bloco/PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, nós iniciamos 2017 e hoje damos o passo inaugural para abrir o ano parlamentar; é 

preciso ter claro o que está em jogo.  

Muito mais do que projetos pessoais e ambições individuais, o que está em jogo é a discussão 

de uma agenda nacional para o combate a uma crise sem precedentes que vive o Brasil. Há 

indicadores positivos no campo da inflação, a taxa de juros tomou uma trajetória descendente 

consistente e não populista, mas o desemprego cresceu, a recessão é resistente, os 

investimentos ainda não voltaram. e a situação fiscal do setor público é uma tragédia - e o Rio 

de Janeiro é só a ponta do iceberg. 
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Começamos a abordar, embora timidamente, o desequilíbrio fiscal, raiz da nossa crise de 

recessão e desemprego, com a aprovação da PEC que limita a expansão de gastos. Mas essa 

medida será claramente insuficiente se não fizermos as quatro grandes reformas. Nós 

podemos entregar às futuras gerações outro Brasil em 2018, mas, para isso, temos que fazer a 

reforma da Previdência, modernizar as relações de trabalho, simplificar o sistema tributário e 

processar, de forma contundente e definitiva, a reforma política. Sem isso, não cumpriremos o 

nosso papel e entregaremos, no mínimo, um horizonte nebuloso ao Brasil em 2018. Portanto, o 

que está em jogo nesta eleição não são projetos pessoais.  

A candidatura do Deputado Rodrigo Maia representa o ambiente adequado para votação das 

reformas estruturantes. É fruto de um acordo amplo entre os principais partidos no sentido de 

resgatar a calma institucional, a tranquilidade e a estabilidade política, enfim, um ambiente 

adequado para cumprirmos o nosso papel.  

É engraçado que falem, falem e falem em fortalecimento da autonomia institucional do 

Congresso, mas, volta e meia, corram para a sombra do Supremo Tribunal Federal, 

judicializando questões interna corporis. É preciso fortalecermos os canais de diálogo e 

votarmos as quatro grandes reformas. Se não fizermos isso, o horizonte do Brasil será 

imponderável.  

Por isso, deixo aqui registrados, para divulgação nos meios de comunicação da Câmara dos 

Deputados, os artigos que publiquei ao longo do recesso, uma reflexão sobre a conjuntura 

nacional, que tem mazelas e problemas enormes, agravados agora pelo fenômeno Trump. 

Sr. Presidente, peço, então, que sejam divulgadas nos Anais da Casa essas reflexões. 

ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

As lições que vêm do norte 

Vinte de janeiro de 2017, sexta-feira. Para surpresa de muitos e preocupação geral, assumiu a 

Casa Branca o polêmico e extravagante Donald Trump. O horizonte global está povoado de 

interrogações e enigmas. É o presidente dos EUA que assume com menor popularidade - 

apenas 44% dos americanos apoiam Trump na largada. Não é para menos. Ainda na 

transição, o presidente eleito disparou contra a Alemanha e Merkel, desrespeitou a imprensa, 

criticou organismos multilaterais, agrediu artistas, cutucou a China, minimizou a interferência 

russa nas eleições, desencadeou a reversão da universalização da cobertura das ações de 

saúde e nomeou uma equipe que sinaliza o período de turbulências que teremos pela frente. 

O Brasil não sofrerá efeitos diretos nas questões militares e relativas à imigração. Mas pagará 

algum preço com as estratégias protecionistas que levarão à queda das exportações para os 

EUA e à desaceleração do crescimento mundial. Mas independente disso temos muito a 

aprender com a experiência política e social recente dos cidadãos americanos. 

A grande lição é sobre a dinâmica da própria democracia, esse que é seguramente o pior 

sistema político, exceto todos os outros que já foram experimentados. 

A liberdade é o ambiente necessário ideal para o debate dos problemas coletivos, a construção 

de consensos progressivos, a negociação de conflitos e impasses. Porém a democracia é 

invenção humana, imperfeita por sua natureza genética. É tentativa e erro, aprendizado 

permanente. A meritocracia e a razão nem sempre vencem. A demagogia e a intolerância 

podem envolver corações e mentes de uma parcela expressiva da população. Como disse o 
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ex-presidente Barack Obama, um dos últimos estadistas em ação no mundo, em seu denso e 

emocionado discurso de despedida: "O trabalho da democracia sempre é duro, conflituoso e, 

às vezes, sangrento. Para cada dois passos para frente, muitas vezes parece que damos um 

para trás. Mas no longo prazo, os EUA têm se movido para frente". "Mas esse potencial só será 

realizado se a nossa democracia funcionar. Só se a política refletir a decência do nosso povo. 

Somente se todos nós ajudarmos a restaurar o sentido de propósito comum de que tanto 

precisamos agora". "Em última análise, é isso que nossa democracia exige. Ela precisa de 

vocês. Não apenas quando há eleições, não apenas quando seu próprio interesse estreito está 

em jogo, mas durante todo o período de uma vida. Se estão cansados de discutir com 

estranhos na internet, tentem conversar com um na vida real". 

Que os partidos políticos sérios e comprometidos com a boa política no Brasil ouçam as 

palavras de Obama proferidas em Chicago e consigam reclicar suas práticas tradicionais e 

ultrapassadas e erguer um novo padrão de relacionamento com a sociedade, para que a crise 

econômica e política temperada fortemente pela Lava Jato não produzam um outsider, em 

2018, que coloque em risco conquistas históricas da sociedade brasileira. 

 

Política: representação social e centro decisório 

Vivemos um evidente esgotamento do atual modelo de organização do sistema político 

brasileiro. Isso não é um fenômeno novo. Quando era do Conselho de Administração dos 

Correios, no final da década de 1990, anualmente tínhamos acesso à pesquisa nacional que 

media a credibilidade das instituições brasileiras. Era uma lista de 40 instituições. Em primeiro 

lugar, disparados na frente, vinham os próprios Correios (na era pré-mensalão) e o Corpo de 

Bombeiros. Logo após, as Igrejas, o Poder Judiciário, a Imprensa etc. Nos dois últimos lugares, 

sempre, Congresso Nacional e partidos políticos.  

Esse distanciamento crescente entre sociedade e sua representação política não é também 

característica peculiar brasileira. Em todo o mundo a democracia moderna, no seu formato 

clássico, encontra dificuldades de canalizar as expectativas dos mais variados segmentos 

sociais e vocalizar a diversidade presente no tecido social contemporâneo. 

Mas no nosso caso, o problema ganha contornos dramáticos. Há muito o Brasil precisa 

acelerar suas reformas e se alinhar ao mundo contemporâneo. Construímos ao longo dos anos 

um verdadeiro imbróglio fiscal. Não reformamos a Previdência. Não flexibilizamos o mercado 

de trabalho diante de uma economia dinâmica. Cristalizamos um sistema tributário anacrônico, 

irracional e injusto. Descuidamos do que era essencial: a revolução educacional e o 

desenvolvimento tecnológico. Começamos a comer poeira de países como Coreia do Sul, 

Taiwan, Cingapura e China. Até na América Latina assistimos Chile, Peru e Colômbia 

modernizarem antes suas instituições. 

O Brasil tem pressa. E as respostas só poderão emergir de nosso problemático sistema 

político: caro, distante da população, pulverizado partidariamente, inconsistente 

ideologicamente e acuado pela Lava Jato. É preciso superar os traumas do impeachment e as 

fragilidades do governo, aparar arestas, apaziguar os espíritos e tomar as decisões inadiáveis 

para que o Brasil não perca definitivamente o "bonde da História". 

No recesso, diante de realidade tão conturbada, fui a São João Del Rei buscar inspiração no 

velho mestre Tancredo, visitando seu memorial e seu túmulo. Na crise de 1963, ele disse: "Que 

os ódios se retraiam, que as ambições se refreiem, para que possamos ter a mente tranquila e 

o pensamento limpo para buscar aquelas soluções que dizem respeito aos fundamentais 
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interesses da Pátria". Pátria, esta palavra tão esquecida em nossos tempos. Em 1985, já eleito 

Presidente, afirmou: "Venho em nome da conciliação. Não podemos, neste fim de século e de 

milênio, quando, crescendo em seu poder, o homem cresce em suas ambições e em suas 

angústias, permanecer divididos dentro de nossas fronteiras". 

Que o espírito de Minas, tão bem encarnado por Tancredo e também tão ausente hoje em dia, 

pavimente a nossa capacidade de negociar e criar consensos em torno da agenda de 

retomada do desenvolvimento. 

 

Em 2017, as escolhas ditarão o futuro 

Tempos nebulosos. O país mergulhado na maior crise de sua história recente. Os nervos à flor 

da pele. Desemprego batendo na porta de milhões de trabalhadores. Recessão profunda. 

Situação fiscal gravíssima. Juros estratosféricos. Investimentos, consumo e produção em 

queda. As vísceras da corrupção, sistêmica e institucionalizada, expostas à céu aberto. Crises 

políticas recorrentes. As feridas do impeachment ainda não cicatrizadas. Tropeços marcam o 

relacionamento entre os Poderes da República. A temperatura na sociedade é crescente. A 

insatisfação popular é evidente. A intolerância e o sectarismo explodem nas ruas e nas redes 

sociais. 

A sociedade brasileira exige tolerância zero com a corrupção. Ela mina a confiança da 

população no sistema político. E é ele que pode produzir as decisões necessárias para 

tirarmos o país do atoleiro. Os espaços de diálogo se estreitam. A Lava Jato configura-se como 

processo irreversível que está passando o país a limpo. 

Diante de tudo isso, resta a pergunta: o que fazer? Qual deve ser a ponte para o futuro? 

A agenda que interessa à maioria da população é a retomada do desenvolvimento com a 

consequente geração de empregos, renda e bem-estar. Para isso, precisamos em 2017 

promover os ajustes e as reformas necessárias. O ajuste fiscal foi iniciado com a PEC que 

limita a expansão do gasto público. Mas é pouco. São inadiáveis a inevitável reforma da 

previdência, a modernização das relações de trabalho, a simplificação de nosso injusto e 

anacrônico sistema tributário e uma profunda reforma política. Isso só será possível com um 

amplo diálogo nacional e a construção de um novo pacto político e social.  

Não há outro caminho a não ser fortalecer o Presidente Michel Temer e seu governo para que 

possam liderar a difícil travessia até as eleições de 2018, quando soberanamente a sociedade 

escolherá os novos rumos do país. O Governo Temer não se sustenta nas armas, no carisma 

populista de um líder ou nas urnas. Se legitimará e ganhará estabilidade pelo desempenho e 

resultados que produzir. 

É preciso superar a instabilidade e a paralisia. E de nada adianta pescar em aguas turvas ou 

apagar o incêndio da crise com gasolina. A proposta de antecipação das eleições presidenciais 

é inadequada e não contribui para a solução dos desafios que temos pela frente. 

O Governo Temer é legítimo e ancorado nos princípios constitucionais. Apostar em seu 

fracasso é jogar contra o Brasil. Se algum acidente de percurso ocorrer, no momento certo 

haverá a discussão de alternativas. Mas agora o interesse público demanda diálogo, 

responsabilidade, construção de consensos e ação transformadora. 
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A democracia e a República correm riscos. Está em nossas mãos reinventar nossa democracia 

e recuperar a esperança perdida. Em tempos de turbulenta crise é melhor seguir o conselho do 

sambista: "faça como um velho marinheiro que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar".  

Feliz 2017, se possível! 

 

Os setes desafios do ano 

Diante da crise sem precedentes em que mergulhamos, parece que abrimos as cortinas e nos 

deparamos com um espelho mágico que nos revela, de forma nua e crua, a alma, a história e 

as vísceras de nossa autoimagem como Povo e Nação. Problemas crônicos, mazelas abertas 

há décadas, respostas adiadas, problemas não enfrentadas vêm à tona cobrando uma tomada 

de posição definitiva e corajosa.  

A crise penitenciária demonstra a falência de nosso modelo penal e das políticas de segurança 

e a existência de um verdadeiro mundo paralelo, orquestrado por facções criminosas 

impressionantemente organizadas em escala nacional, que impõem "leis", "estatutos" e 

"práticas" à margem do Estado e da ordem constitucional. 

Ao comemorarmos os dez anos da Lei do Saneamento Básico, descobrimos que, em pleno 

Século XXI, metade da população ainda não tem seu esgoto coletado. A cada avaliação do 

ensino constatamos o descuido com a revolução educacional necessária e que nossas 

crianças e nossos jovens não aprendem adequadamente o domínio da língua, raciocínio 

matemático ou método para análise da realidade. O SUS vê definhar políticas públicas 

duramente conquistadas na perda de qualidade e na desativação de serviços e no aguçamento 

da judicialização da saúde como árbitro da escassez.  

Chegou a hora da verdade. O país se encontra margeando o abismo, colocando sob ameaça o 

horizonte das novas gerações.  

Michel Temer tem apenas dois anos de governo. O Brasil tem pressa, precisa e vai mudar. Só 

depende de nossas escolhas coletivas através de nossa representação política e do 

posicionamento da sociedade. 

Em 2017 temos uma agenda complexa, polêmica, ousada e difícil. Podemos adotar a tática do 

avestruz, enfiar a cabeça na terra, desconhecer a crise e caminhar para o imponderável. Ou 

fazer as reformas e os ajustes para dar um salto rumo ao futuro. 

Ao Congresso Nacional cabe discutir e votar quatro grandes reformas: a busca de um sistema 

previdenciário justo, sólido e sustentável; a simplificação tributária radical sem grandes 

pretensões redistributivas neste momento; a modernização das relações de trabalho diante de 

uma economia dinâmica e flexível; e, a mudança do sistema político eleitoral que aproxime a 

sociedade das decisões, democratize e dê transparência ao financiamento e ponha fim à 

balbúrdia partidária. 

Ao Governo Temer cabe abordar firme e corajosamente três grandes prioridades, sem 

evidentemente descuidar de fazer mais e melhor com cada real em áreas como saúde, 

saneamento e moradia: melhorar o ambiente institucional para a volta dos investimentos e das 

parcerias com o setor privado enfrentando o desemprego, a recessão e o desequilíbrio fiscal; 

avançar na estratégica reforma educacional e levar à prática o plano nacional de segurança. 
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O lema de 2017 deve ser uma homenagem ao Senhor Diretas, Ulysses Guimarães: esperança 

e mudança.  

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos ao Presidente da República, Michel Temer, pela nomeação de Antônio 

Fernandes Toninho Costa para a Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e de 

Renato Antônio Borges para a Diretoria da Polícia Rodoviária Federal. Compromisso do orador 

com a otimização dos trabalhos da Comissão Especial do Código de Processo Penal. 

Apresentação de proposta de emenda à Constituição com vistas à federalização do sistema 

penitenciário brasileiro. Defesa de tratamento diferenciado aos agentes policiais no âmbito da 

proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO CAMPOS (Bloco/PRB-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Beto Mansur, quero inicialmente parabenizar o Presidente Michel Temer pela feliz 

iniciativa de ter nomeado o Dr. Antônio Fernandes Toninho da Costa para Presidente da 

FUNAI, um homem qualificado, com diversos cursos, principalmente na área da saúde 

indígena. Está muito preparado, portanto, para dirigir aquele órgão. 

De igual forma, parabenizo S.Exa. por ter nomeado o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal 

Renato Antônio Borges Dias para dirigir aquela instituição de segurança pública, com muito 

acerto. Renato é uma pessoa muito qualificada, que tem uma visão de gestão muito moderna, 

e certamente proporcionará avanço e modernização à Polícia Rodoviária Federal do Brasil. 

Sr. Presidente, a pauta da segurança pública certamente terá prioridade nesta Casa. E aí eu 

quero destacar, de forma breve, pelo menos três situações. A primeira delas está relacionada à 

reforma do Código de Processo Penal, cuja Comissão Especial é presidida pelo Deputado 

Danilo Fortes e eu sou o Relator.  

O nosso compromisso é otimizar os trabalhos da Comissão para que, até o final deste período 

legislativo, no mês de julho, tenhamos o Código de Processo Penal aprovado na Câmara dos 

Deputados. Nós sabemos que essa norma é que dá efetividade à Justiça Criminal brasileira. 

Portanto, é um instrumento muito importante para a redução da criminalidade e da impunidade, 

além de agilizar a Justiça. Vamos enfrentar a questão, por exemplo, dos recursos protelatórios, 

da modernização do inquérito policial, entre outras situações. 
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Outra questão a destacar, Sr. Presidente, é a crise do sistema penitenciário brasileiro. Eu estou 

apresentando uma proposta de emenda à Constituição pela federalização do sistema 

penitenciário brasileiro. Ora, é o Governo Federal que tem os recursos: são bilhões de recursos 

contingenciados. E agora há decisão do CNJ e do Supremo pelo descontingenciamento, além 

de outra decisão nesse sentido do Presidente Michel Temer. Ora, se os recursos estão no 

Governo Federal, por que temos que depender de convênios, de transferência de recursos 

para implementar a construção de presídios, a construção de vagas, e assim por diante? O 

sistema deve ser federalizado. A proposta que estou apresentando é nesse sentido. 

Por último, Sr. Presidente, nós temos mantido um diálogo, que eu tenho coordenado junto a 

diversos Parlamentares da bancada da segurança pública desta Casa, no que se refere à 

reforma da Previdência. Não é possível que, na reforma da Previdência, os agentes policiais, 

que expõem a vida diariamente em favor da sociedade, que estão em guerra constante contra 

o crime, já que temos uma taxa de letalidade policial no Brasil de 1,6 policial assassinado por 

dia, recebam um tratamento igual ao dos demais servidores brasileiros. No mundo todo, policial 

tem requisitos e critérios diferenciados em relação à Previdência. Por quê? Porque a sua 

expectativa de vida é muito aquém dos demais, dada a natureza da sua atividade. 

Tenho certeza de que o Presidente da República será sensível a esse tema, e nós haveremos 

de estabelecer um grupo de trabalho para tratar de critérios e requisitos diferenciados para 

policiais e agentes da segurança pública em relação à Previdência. 

Portanto, vamos dar seguimento a essa luta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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O SR. JOAQUIM PASSARINHO (Bloco/PSD-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, aproveito este momento em que estamos na espera para desejar um bom retorno a 

todos, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados. Espero que nós tenhamos um ano profícuo, 

um ano de muito trabalho. 

Muitos desafios estão à nossa frente, muitos desafios estão sendo colocados para que esta 

Casa possa debater democraticamente, para que esta Casa possa se envolver, para que esta 

Casa possa ouvir a sociedade, mas nós não podemos, de maneira alguma, fugir dos grandes 

temas. Há temas importantes nesta Casa. Independentemente de quem vai ganhar esta 

eleição para Presidente, em que há bons nomes disputando, este é um jogo democrático e 

legítimo, e vamos participar dele. 

Estamos, no nosso partido, com muito orgulho, com muita tranquilidade, lançando a 

candidatura do Deputado Rômulo Gouveia para a Secretaria da Casa. Parlamentar experiente, 

ele já foi Vice-Governador de Estado, Deputado anteriormente nesta Casa e é uma pessoa de 

fácil convívio. Nós nos orgulhamos muito de o Deputado Rômulo fazer parte da chapa, em 

nome do nosso partido. 

Temos propostas importantes, volto a dizer, na área da economia. Precisamos tirar o País 

desse abandono, precisamos tirar o País dessa estagnação, principalmente na área 

econômica, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda. O melhor trabalho que nós 

podemos fazer, o melhor plano, é gerar emprego e renda. 

Esta Casa tem que se debruçar de todas as formas nesse grande debate, na reforma da 

Previdência, na reforma trabalhista. Nós temos que trabalhar seriamente a questão da 

segurança, algo muito ligado a alguns Estados, mas está espalhado por todo este Brasil. 

Precisamos fazer um trabalho muito forte na área da segurança. Mas nada é tão importante na 

segurança quanto a geração de emprego e renda. Este é o trabalho principal. Esta Casa tem 

que focar nisso. 

Precisamos da garantia de um Brasil em que a roda volte a girar e a economia volte a trabalhar 

para trazer esses benefícios não só para a área da saúde e da educação, mas, principalmente, 

para a área da segurança pública. Nós temos esses desafios. 

Nós teremos outros desafios sérios nesta Casa, como trabalhar contra algumas leis e algumas 

decisões, principalmente do Supremo, que tratou do aborto, do direito à vida. Esse é outro 

debate importante que nós não vamos poder nos furtar de discutir nesta Casa. 

Fora isso, eu quero desejar a todos os companheiros e companheiras desta Casa, a todos os 

Parlamentares, uma eleição democrática. Espero que possamos eleger uma Mesa que deixe a 

eleição de hoje para trás. Espero que possamos tratar desses grandes temas do Brasil que 

estão sendo impostos a este Poder. E que possamos sair daqui com uma condição melhor no 

combate à corrupção, no apoio à Lava-Jato. 

Precisamos passar este País a limpo para que tenhamos um Brasil mais sério, com mais 

dignidade e mais ética para cada um de nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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001.3.55.P Sessão Preparatória 02/02/2017-11:18 

Publ.: DCD - 2/3/2017 - 45 GIOVANI CHERINI-PR -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ABERTURA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Acompanhamento de decisões do Partido da República sobre a eleição para cargos da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados. Posicionamento do orador sobre a realização das 

reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. GIOVANI CHERINI (Bloco/PR-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço questão de estar aqui com a cuia do chimarrão, 

porque, como gaúcho, quero continuar representando meu Rio Grande do Sul, agora, no 

Partido da República. 

Nós temos um grande desafio. Este tumulto todo é para a escolha do Presidente desta Casa e 

os integrantes da Mesa Diretora, mas é um tumulto positivo neste momento democrático. O 

nosso partido, o Partido da República, com certeza, está participando deste processo, e eu o 

acompanho nas suas decisões.  

O ano passado foi extremamente tumultuado, um ano de impeachment, um ano em que se 

trocou o Presidente da República. Nós estamos hoje alinhados ao Governo Temer. Agora, 

logicamente, retornamos. Alguns dizem retornando das férias, como se alguma vez na minha 

vida eu tenha usufruído 30 dias de férias. Aliás, o meu sonho é um dia ter 30 dias de férias. 

Enfim, viajamos pelo interior do Rio Grande do Sul, organizando o Partido da República pelo 

Estado todo.  

Neste ano teremos grandes desafios neste Parlamento. Um deles será a reforma da 

Previdência, sobre a qual tenho posição. Penso que não podemos mexer com aqueles que 

ganham pouco. Nós não podemos mexer com o agricultor, que, com 60 anos, muitas vezes, já 

enfrenta dificuldades enormes para trabalhar pelo tipo de tarefa que executa no seu dia a dia. 

No Poder Legislativo, nós temos uma média salarial de aposentadoria de 28 mil reais, com 

uma idade média de 58 anos, e uma idade média de aposentadoria no serviço público de 51 

anos de idade. Esse valor não está longe dos valores no Judiciário, no Ministério Público e no 

Tribunal de Contas. 

Nós precisamos mexer, sim, na idade, mas eu penso que a aposentadoria aos 60 anos deve 

ser para todos, não importa se o servidor é militar, se é do Judiciário ou do Legislativo. Deve-

se, ainda, abrir uma exceção para a mulher trabalhadora rural, para que se aposente aos 55 

anos de idade. Isso não é um sacrifício. As pessoas podem trabalhar até os 60 anos de idade 
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neste País. Nesse caso, todos teriam uma aposentadoria decente, diferentemente de hoje, em 

que o primo pobre, que trabalha no setor privado, se aposenta, em média, com 1,2 mil reais de 

salário e paga por 2,2 mil reais. Essa é a realidade do primo pobre. A maioria dos primos ricos 

se aposentam com o valor do teto salarial.  

Temos que mexer nas grandes aposentadorias e nas aposentadorias precoces. Essa é a 

realidade. A Previdência tem que mudar, sim, mas de forma favorável para todos, não 

deixando o primo rico de um lado e o primo pobre de outro. 

Temos outro grande desafio neste Plenário: discutir a reforma trabalhista, o acordado sobre o 

legislado. Nós não podemos aceitar a situação em que as pessoas vão ao sindicato e, na 

frente do promotor, assinam um acordo e depois questionam na Justiça do Trabalho 

novamente seus direitos. Direito tem que ser pago uma vez só, e não duas, três vezes, como 

acontece muitas vezes na área trabalhista, porque perde o trabalhador e perde o empregador. 

Nós precisamos mudar essa realidade, porque, caso contrário, o País vai continuar com 12 

milhões de desempregados. Temos que encontrar fórmulas, neste plenário, para que todos 

tenham uma aposentadoria decente e para que não haja o primo rico e o primo pobre. É 

necessária uma reforma trabalhista que favoreça o trabalhador e o empregador. 

Teremos desafios enormes neste ano de 2017, mas estaremos aqui, firmes e fortes. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ABERTURA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em face do falecimento 

da esposa, Marisa Letícia Lula da Silva. Agradecimento ao Plenário pela realização de 1 

minuto de silêncio em homenagem póstuma à ex-Primeira Dama. Protesto contra a não 

permissão de participação de candidatura de Deputado da Minoria na eleição para cargos da 

Mesa Diretora. Apoio do PT à candidatura do Deputado André Figueiredo, do PDT, à 

Presidência da Casa. Anúncio de mobilizações nacionais contra propostas do Governo Michel 

Temer de reformas previdenciária e trabalhista. Pedido de votos aos Deputados Pedro Uczai e 

Dagoberto, candidatos a suplentes de cargos da Mesa Diretora. 

________________________________________ 
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O SR. CARLOS ZARATTINI (Bloco/PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de externar os nossos 

sentimentos e a nossa tristeza pelo falecimento da ex-Primeira-Dama Marisa Letícia. Nossa 

solidariedade ao Presidente Lula! 

Quero dizer que Marisa Letícia não foi apenas uma primeira-dama, ela foi muito mais! Foi uma 

companheira; foi uma militante do Partido dos Trabalhadores; foi uma pessoa que, em todos os 

momentos difíceis, esteve ao lado do Presidente, esteve ao lado da nossa militância, esteve 

participando das lutas do PT e das lutas do povo brasileiro. 

Eu gostaria também de agradecer o minuto de silêncio que esta Casa fez em memória a 

Marisa Letícia. Agradeço a solidariedade de todos aqueles que nos procuraram. Esse é o 

pensamento da bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Sr. Presidente, eu gostaria de falar da nossa preocupação com a votação de hoje nesta Casa. 

Hoje, renova-se a Mesa Diretora. E mais uma vez estão pisoteando o Regimento Interno e a 

Constituição Federal, ao não permitirem que a Minoria faça parte da Mesa Diretora, como está 

previsto no art. 8º, § 3º. 

A suplência não compõe a Mesa Diretora. Ela é substituta eventual nas faltas de algum 

membro da Mesa Diretora. Por isso, consideramos que não foi respeitado o direito da Minoria. 

Esse sempre foi o nosso discurso, desde que iniciamos os debates sobre a renovação da 

Mesa. Queríamos o respeito à proporcionalidade desta Casa. 

O que foi feito? Constituíram um bloco, chamado de blocão, que ocupou todos os cargos da 

Mesa, excluindo não apenas a Minoria, mas outros partidos com posições diferentes. Isso não 

é bom para a democracia e para o debate político. 

Queremos que o debate político e a democracia sejam respeitados nesta Casa. Não podemos 

concordar com aqueles que apoiam essa ideia. Não podemos concordar com aqueles que 

apoiaram a interrupção do processo democrático em nosso País e contribuíram para o golpe 

político que tirou do poder uma Presidenta legitimamente eleita - a Presidenta Dilma. Por isso, 

organizamos e constituímos o apoio à candidatura do companheiro André Figueiredo, do PDT. 

Por isso, o PT compôs um bloco com o PDT e com o PCdoB, um bloco da Minoria, exatamente 

para se contrapor a esse rolo compressor, um rolo compressor que quer inclusive fazer com 

que seja aprovada a toque de caixa uma medida que vai mexer com milhões de trabalhadores 

brasileiros, que é a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. 

Nós não podemos concordar que um Governo que não tem legitimidade tente aprovar, a toque 

de caixa, medidas que vão tirar o direito do povo brasileiro, direito de se aposentar, de ter uma 

vida digna na velhice, de ter benefícios sociais. Não podemos concordar com isso, não 

podemos concordar com uma reforma trabalhista que leve a efeito o aumento da jornada de 

trabalho, a redução de salários, a perda de direitos dos trabalhadores, porque é disso que se 

trata. 

Este Governo e este blocão que se constituiu são exatamente para tentar aprovar isso. E nós 

vamos lutar, não apenas neste plenário, mas em todos os cantos deste País. Em todos os 

Municípios vamos mobilizar o povo brasileiro contra essa reforma da Previdência, vamos 

mobilizar o povo brasileiro contra a reforma trabalhista, vamos fazer com que em cada cidade o 

povo brasileiro se manifeste. 
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Nós não queremos apenas manifestações aqui em Brasília. Vamos fazê-las em todos os 

cantos deste País, porque o povo brasileiro não vai aceitar e não vai suportar a supressão de 

direitos. 

Este Governo é ilegítimo, este Governo tem que se retirar, eleições diretas têm que ser 

convocadas, porque só a legitimidade do voto permite a um governante fazer qualquer 

mudança nos direitos do povo brasileiro. 

Nós precisamos que haja legitimidade. Por isso, queremos o afastamento deste Governo e a 

convocação imediata de eleições diretas, para o povo poder eleger um Governo de acordo com 

o debate político. Nesse sentido, queremos pedir o voto de todos para o Deputado André 

Figueiredo, que é o candidato que vai respeitar a democracia nesta Casa, que vai abrir as 

galerias para o povo brasileiro, que vai permitir o respeito ao Regimento e à democracia. Esse 

é o candidato. Queremos pedir o voto de todos nesse candidato e nos nossos companheiros 

que são candidatos às suplências, os Deputados Pedro Uczai e Dagoberto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

001.3.55.P Sessão Preparatória 02/02/2017-12:30 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA OUTROS 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discurso proferido na condição de candidato ao cargo de Presidente da Casa. 

________________________________________ 

O SR. RODRIGO MAIA (Bloco/DEM-RJ. Sem revisão do orador.) - Deputadas e Deputados, 

antes do meu discurso como candidato, quero expressar os meus pêsames ao Presidente Lula 

e a sua família pelo falecimento da D. Marisa. 

Quero também agradecer a todos os Deputados e Deputadas da base e da Oposição, que, nos 

últimos 7 meses, junto comigo, governaram a Câmara dos Deputados. Cada um com o seu 

ponto de vista, cada um com as suas ideias, conseguimos, com muito equilíbrio coletivo, com 

muita harmonia, conduzir os trabalhos desta Casa, num momento em que as relações 

pessoais, inclusive no plenário, eram de um radicalismo nunca antes visto na Câmara dos 

Deputados. 
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Acho que chegamos à data de hoje com um novo ambiente nas relações na nossa Casa e na 

relação da nossa Casa com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário. 

A independência entre os Poderes é fundamental, mas a sua harmonia também é decisiva para 

que, de forma equilibrada, a democracia representativa possa construir as soluções para o 

desenvolvimento do Brasil. 

Muito se fala em fortalecimento da nossa Casa. Muito se fala em independência da Câmara 

dos Deputados. No entanto, mais uma vez, o ator principal da nossa eleição foi o Poder 

Judiciário, e, por incrível que pareça, por decisão dos próprios políticos. Essa é uma questão 

que vem, a cada dia, enfraquecendo a nossa Casa. 

Com o PT no passado, com o PSDB, o DEM e o PPS, num passado mais recente, e agora, 

novamente, com o PT e, no processo eleitoral, com alguns adversários, todas as nossas 

decisões acabam sendo levadas ao Judiciário. Preparamos Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade - ADIs, ações contra Parlamentares e vamos para a porta da 

Procuradoria-Geral da República - PGR, para a porta do Supremo Tribunal Federal para dizer: 

aqui está a solução do problema da política. 

É por isso que, dessa vez, até um juiz de primeira instância se levantou para se intrometer na 

nossa eleição. Para a felicidade da democracia, foi rejeitada a sua liminar, na segunda-feira 

seguinte a sua decisão.  

Nós estamos falando sobre a independência e a força desta Casa. E as nossas ações nos 

levam, neste momento, a achar que um juiz de primeira instância poderia, inclusive, suspender 

o mandato de cada um de nós. 

Quando se fala em uma Câmara forte, é preciso atuar para que ela seja forte. É por isso que os 

nossos problemas, os nossos embates precisam ser resolvidos aqui dentro. Assim, nós 

mostraremos ao Judiciário e ao Executivo que a Câmara exige respeito e quer a sua soberania 

garantida. (Palmas.)  

Vivemos um momento, não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo, de ataque à 

democracia representativa pelo rápido avanço da relação das pessoas entre si e com a política 

por meio das redes sociais. E nós precisamos construir, de forma rápida, uma estrutura para 

que a Casa possa ser defendida, para que a instituição possa falar com milhões de brasileiros 

que hoje ouvem apenas mentiras sobre este Parlamento. É fundamental que se construa esse 

novo momento, porque, fora da democracia representativa, há a ditadura. 

Nós precisamos discutir e compreender, num novo momento de comunicação, que nem os 

próprios meios de comunicação formais entenderam ainda, de que forma o Parlamento e a 

política vão se relacionar com a sociedade, para que as pessoas recebam as informações 

acerca do nosso trabalho e, principalmente, para que defendamos a Casa de muitas mentiras 

difundidas de forma permanente nas redes sociais. Esse é um ponto fundamental.  

Outra questão decisiva para que esta Câmara termine 2018 forte, próxima à sociedade, é que 

nós possamos transformá-la em uma Casa que prioriza e protagoniza reformas, em um 

Parlamento reformista, que entregue em 2018, por suas iniciativas e também pelas do 

Governo, um País crescendo, um País gerando empregos, com taxas de juros decrescentes, 

com menos de dois dígitos, porque as famílias estão endividadas, as empresas estão 

endividadas, os Estados estão endividados, os Municípios estão endividados. 

Precisamos discutir o pacto federativo de forma definitiva. A Constituição transferiu a Estados e 

Municípios despesas e receitas, e a União nos tirou as receitas. Os Estados e Municípios hoje 



 

15 
 

precisam estar em Brasília todos os dias com o pires na mão atrás de recursos em cada um 

dos Ministérios. O pacto federativo é um debate decisivo.  

A reforma política é urgente. Não nos podemos enganar. A sociedade espera um sistema 

eleitoral que legitime os nossos mandatos, que legitime a participação da sociedade e que 

possa trazer novos quadros para a política brasileira. Nós não temos condições de entrar na 

próxima eleição com um sistema que não tem financiamento, caro e anacrônico. 

Eu tenho certeza de que a Casa, entre tantas proposições, precisa se debruçar sobre esses 

grandes projetos, sem dúvida nenhuma, com toda a tranquilidade e todo o debate.  

Quando falei sobre recuperar a economia, eu não poderia deixar de me referir aos temas que 

virão a debate, mas que serão debatidos com toda a tranquilidade do mundo, que são a 

questão trabalhista e a questão previdenciária. Isso, tenho certeza, vai tirar o Brasil da situação 

de encilhamento e de crise nunca vista antes na nossa história. (Palmas.) 

Quero mais. Se eleito for, se tiver a honra de continuar representando esta Casa e 

coordenando seus trabalhos, pretendo organizar de forma planejada as nossas atividades, 

valorizar o trabalho de cada um de nós, por meio da construção de condições para que aqueles 

milhares de projetos de Deputados que estão parados sejam votados, e dar racionalidade às 

votações, para podermos planejar, por 1 mês inteiro, as nossas vindas e saídas de Brasília. 

Espero também que possamos começar e acabar a nossa sessão cedo, pedido de vários 

Deputados, inclusive da Deputada Mara Gabrilli. 

Também precisamos discutir a reforma do nosso Regimento. Que ele continue garantindo os 

direitos da Minoria, mas não permita que o cidadão, ao nos ver pela televisão, ache que isso 

aqui é um picadeiro. Que ele favoreça o debate, mas não requerimentos completamente 

improdutivos. Essas são duas questões fundamentais. 

Deputados e Deputadas, que eu venho mais uma vez pedir o voto a cada um de V.Exas. para 

que nós possamos em conjunto continuar coordenando a Câmara e, em 2018, possamos dizer 

à sociedade brasileira que conseguimos, em conjunto, protagonizando as principais votações, 

tirar o Brasil de uma crise que vem de mais de 100 anos.  

Eu tenho certeza de que, independentemente de ponto de vista ideológico mais à direita ou 

mais à esquerda, todos aqui têm o mesmo objetivo, o fortalecimento da Casa, principalmente 

com capacidade de diálogo, com harmonia, para que nós possamos participar dessa 

recuperação tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista moral que o Brasil tanto 

espera. 

Então, amigos e amigas, quero dizer a V.Exas. que para mim foi um orgulho presidir esta Casa 

nesses meses e conhecer melhor cada um de V.Exas. Presidir a Casa tem essa grande 

vantagem: nós passamos a conhecer a realidade de cada um dos Deputados, os problemas 

dos seus Municípios e dos seus Estados. É por isso que me considero hoje muito mais 

preparado do que estava da outra vez.  

Agradeço muito a todos os partidos do meu bloco que me apoiaram, porque isso mostra a 

capacidade de dialogar e de conviver em harmonia que todos nós temos.  

Muito obrigado. (Palmas.) 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Artigo intitulado Eles não estão entendendo, de autoria do orador, sobre a falta de confiança da 

sociedade brasileira na classe política, publicado no Blog do Noblat. 

________________________________________ 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Presidente, em primeiro lugar, 

parabéns pela presença presidencial às 16h14min. Que isso valha para o conjunto aqui, a fim 

de começarmos a Ordem do Dia na hora aprazada, e não atrasada, senão a madrugada vira a 

nossa má companheira e má guia. 

Em segundo lugar, quero informar a esta Casa e a quem nos acompanha que, na Comissão da 

Reforma da Previdência, teremos a representação dos Deputados Ivan Valente e Edmilson 

Rodrigues, esse como suplente, assim como na da Reforma Trabalhista eu cumprirei essa 

missão junto com a Deputada Luiza Erundina. A nossa disposição de trabalho e de propugnar 

por reformas verdadeiras no sentido de preservar os interesses do povo, dos trabalhadores, vai 

estar presente, iluminando a nossa ação lá. 

Por fim, quero deixar nos Anais da Casa artigo que publiquei hoje no Blog do Noblat, intitulado 

Eles não estão entendendo.  

Moreira alçado à condição de Ministro e Alexandre de Moraes sugerido como Ministro do 

Supremo é fazer piquenique na beira do vulcão. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Chico Alencar, quando pedi que fosse feita a 

leitura do ato de criação das duas Comissões, fiz questão de observar que teríamos a 

presença da Oposição e também do PSOL nas duas Comissões. 

O SR. CHICO ALENCAR - O que queremos é o debate democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - É claro. Por isso, antes de ler os atos, fiz questão de 

garantir a presença da maioria possível dos partidos para que possamos fazer o debate e para 

que cada um possa colocar o seu ponto de vista de forma democrática. 

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, parabéns! 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 
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Eles não estão entendendo... 

 

Semana retrasada, antes de retornar a Brasília, um cidadão que não conhecia me interpelou na 

rua do Passeio, no centro do Rio: "Tem jeito? Tem saída? O Brasil dos políticos se divide hoje 

entre os que roubaram e os que ainda não conseguiram roubar. Isso vale para a direita e para 

a esquerda". Completou com um alerta: "você e seu partido ainda estão em observação...". 

Este sentimento de decepção e desconfiança predomina na população brasileira. 

Motivos não faltam. O ano legislativo começou com a eleição em 1º turno tanto do presidente 

do Senado (e do Congresso Nacional) quanto do presidente da Câmara (e vice-presidente da 

República). Eunício de Oliveira (PMDB/CE) e Rodrigo Maia (DEM/RJ) foram citados em 

delações da Lava-Jato até com codinomes: "Índio" e "Botafogo". Dizem "não perder um 

segundo de sono com isso" (Eunício) e "ter preocupação zero" (Rodrigo). Eduardo Cunha - 

antecessor de Maia, que o apoiava - usava essas mesmas expressões. 

A maioria absoluta de congressistas não considerou relevante o fato - que há de ser apurado 

com o avanço das investigações, garantidas pelo ministro Fachin. Pior: não pareceu perceber o 

tamanho da crise da representação. Nas alegações de defesa das candidaturas vitoriosas para 

todos os cargos de direção das duas Casas, em nenhum momento se falou em tentar superar 

o abismo que há entre a política institucional, seus partidos e a população. Ao contrário, para 

aprovar as chamadas 'reformas', com seu viés precarizador de direitos dos de baixo, as 

assembleias 'da Federação' e 'do Povo' criarão normas ainda mais rígidas para o acesso da 

cidadania interessada. Sobre eliminar o domínio dos grupos econômicos na política, nada. 

Muitos votos dos parlamentares em seus pares, para constituir as Mesas Diretores, derivaram 

de acordos para nomeação de comissionados e indicação de relatorias de projetos - o que dá 

visibilidade. A autoproteção para eventuais investigados e réus não faltou: vários vencedores, 

ao falar em "defesa do Parlamento", referiam-se aos mandatos sob suspeição. Por trás da 

aparente calmaria dos grandes vencedores, o consumo de ansiolíticos se amplia... 

Só um aspecto do reiterado discurso desafinou: o da propalada "independência do Legislativo". 

Aí estão os presidentes da Câmara e do Senado jurando compromisso com a pauta do 

Executivo, essa mesma que jamais foi apresentada à população quando da constituição 

originária dos Poderes, nas eleições nacionais de 2014. Nada de novo: Dilma também não 

implementou o que tinha proclamado na vitoriosa campanha. 

Lá se foi o primeiro mês de 2017, com seus sinais nada promissores. Além da morte 

surpreendente e trágica do então relator da Lava-Jato, a tosca e chocante "torcida" de alguns 

pelo falecimento - também inesperado - da esposa do ex-presidente Lula, o que divergência 

política alguma justifica. E as febres amarela e da violência ceifando muitas outras vidas. 

Talvez como corolário desses tempos dissonantes, a rádio MPB FM do Rio de Janeiro, que só 

tocava música brasileira, encerrou suas atividades em fevereiro. Até música boa no dial anda 

rara... Menos mal que Vinícius e Carlinhos Lyra nos socorrem: "E no entanto é preciso cantar/ 

mais que nunca é preciso cantar/ e alegrar a cidade". 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reunião com o Secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, para debate sobre a 

reforma previdenciária. Importância de isenção para as exportações, para a garantia da 

competitividade. 

________________________________________ 

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

Parlamentares, hoje tivemos uma reunião importante, com a presença do Secretário da 

Previdência Social, Marcelo Caetano e de toda a assessoria.  

Foi muito importante o debate. Fizemos perguntas sobre a reforma da Previdência e outras 

reformas que serão realidade. Não temos como fugir das reformas, mas, obviamente, iremos 

debater sobre elas. Contamos com a aquiescência de V.Exa. para instalar o mais rápido 

possível a Comissão. 

Falamos também sobre a isenção para as exportações. Não podemos perder a 

competitividade. Eu coordeno a área de portos e vias navegáveis aqui no Congresso Nacional, 

e é importante manter a isenção. Santa Catarina também cresceu no ramo da exportação. 

No Brasil, nós tivemos um superávit de 45% na balança comercial graças à competividade 

gerada pelo incentivo e pela isenção para a exportação, o que aumentará a geração de 

emprego e renda.  

O Presidente estava lá para iniciar o debate, mas, obviamente, não pôde dar uma resposta no 

momento. Entendeu-se que era importante abrirmos esse debate. É importante aumentar a 

geração de emprego e renda, e a exportação é responsável por um grande percentual de 

emprego e renda no País.  

Por isso, é muito importante participarmos dos debates, contribuirmos. Trata-se de uma 

realidade. Vamos buscar equilibrar tudo isso com a participação da sociedade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de cautela na condução dos trabalhos da Comissão Especial sobre a análise da 

proposta de reforma da previdência social.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Eu queria chamar a atenção de todos para o fato de que existe uma tentativa de celeridade 

além do normal para se instalar a Comissão Especial da Previdência Social. 

Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter muita cautela, muita calma, muita ponderação, 

porque não se pode acabar com a diferença de idade entre homem e mulher e não se pode 

exigir que o trabalhador e a trabalhadora se aposentem aos 65 anos com pelo menos 49 anos 

de contribuição.  

E não adianta dizer que é exagero, não, porque a média é 51% mais 1% por cada ano 

trabalhado, o que resulta nos 49 anos, para se chegar aos 100%. 

Não podemos admitir essa hipótese nem a proibição de cumulatividade da pensão e da 

aposentadoria, a falta de previsibilidade das aposentadorias especiais dos professores, 

aquelas das atividades de risco, tanto do policial, quanto do trabalhador normal, acabando-se 

com a aposentadoria que tem insalubridade, periculosidade e penosidade. Não é numa 

canetada que se resolve essa questão. Não podemos tratar dessa maneira. 

Quem deu causa aos problemas econômicos que o País está vivendo foram os roubos na 

PETROBRAS, no BNDES, nos fundos de pensão, na ELETROBRAS, na NUCLEBRAS. Não se 

pode querer colocar a culpa toda na carcunda do trabalhador. Chega! Nós não vamos admitir 

essa hipótese.  

Vamos levar essa discussão, de forma clara e objetiva, para a Comissão. Não pode a Câmara 

dos Deputados, que representa a população, entrar no jogo de atropelo que o Governo está 
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querendo fazer para dar resposta ao mercado, dizendo que fez reforma da previdência, que fez 

reforma trabalhista. Aliás, FHC fez reforma da previdência, Lula fez reforma da previdência, e 

nada está resolvido. Não é assim, não, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Desafios do Governo Michel Temer ante o quadro de crise política e econômica do País ao 

final do exercício de 2016. Importância da aprovação de proposta de limitação dos gastos 

públicos e da discussão da reforma da previdência social para a retomada do crescimento. 

Comprometimento com a melhoria das condições de vida da população. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. VINICIUS CARVALHO (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ano de 2016 ficará em nossa memória como um dos 

mais difíceis que já tivemos de enfrentar. 

Foi um ano muito conturbado, ao longo do qual multiplicaram-se incertezas econômicas e 

instabilidades políticas. Dia após dia, vivenciamos uma crise que parecia impossível aplacar: a 

cada desafio enfrentado, sobrepunha-se outro ainda mais complexo. Infelizmente, havia 

chegado a hora de pagar a conta acumulada durante muito tempo por administrações 

incompetentes, irresponsáveis ou mesmo corruptas, como hoje se sabe. 

Enquanto o mundo experimentou um período de expansão, o Brasil se beneficiou do alto preço 

das commodities que exportava. Sobrava dinheiro, que, em larga medida, foi mal-empregado 

em obras de utilidade questionável, em vez de ser investido na melhoria de nossa 
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infraestrutura. Quando o mercado internacional reduziu seu ritmo de crescimento e os recursos 

começaram a escassear internamente, fizeram-se sentir os efeitos da gestão desastrosa em 

vários níveis governamentais. 

Receosas quanto ao futuro, as empresas foram levadas a cortar investimentos e demitir 

empregados, enquanto as famílias se viram obrigadas a controlar despesas até com gêneros 

de primeira necessidade. Reagindo um ao outro, esses movimentos resultaram não só em 

queda brutal do consumo, da produção e da arrecadação de impostos, mas também em 

aumento do desemprego e em graves danos à prestação dos serviços públicos. 

Como se isso não bastasse para fazer ferver a insatisfação popular, as revelações da 

Operação Lava-Jato tornaram a situação ainda mais tumultuada. Milhões de pessoas saíram 

às ruas exigindo mudanças, e, como resultado, no espaço de alguns meses, assistimos ao 

impeachment da Presidente da República e à cassação do mandato do ex-Presidente da 

Câmara dos Deputados. 

Nesse ambiente político traumatizado, assumiu o novo Presidente, com a missão de solucionar 

os problemas herdados e tirar o Brasil da terrível crise na qual nos debatemos há anos.  

O desafio é enorme. Já atingimos patamar recorde de mais de 12 milhões de desempregados - 

e há quem diga que são aproximadamente 20 milhões entre os formais e informais; diversos 

Estados e Municípios não dispõem de recursos para pagar servidores nem para honrar outros 

compromissos; o Governo Federal precisa, ao mesmo tempo, equilibrar as próprias contas e 

encontrar maneiras de auxiliar os entes federados em dificuldade.  

Completando o quadro, a deterioração dos serviços públicos, tradicionalmente ineficazes em 

áreas como educação, saúde e segurança, impõe sacrifício adicional aos brasileiros. De uma 

forma ou de outra, todos acabamos sendo vítimas das invasões de escolas e universidades, da 

ocorrência do surto do vírus zika no ano passado e, agora, da disseminação dos casos de 

febre amarela em todo o País, além de rebeliões em presídios controlados por facções 

criminosas. 

Apesar de tudo, vêm despontando os primeiros indícios de melhoria desse cenário desolador. 

A PEC do teto de gastos públicos foi aprovada e já se iniciaram as tratativas para a reforma da 

Previdência, iniciativas que sinalizam maior compromisso do Governo com o crescimento do 

País. Sem esse compromisso, não será possível recuperar a confiança e a credibilidade 

necessária para retomar o crescimento.  

Sei que 2017 nos reserva muitas dificuldades e muitas expectativas. Afinal, a reforma da 

Previdência é de fato necessária? A crise política foi definitivamente estancada ou terá novos 

desdobramentos? E a Lava-Jato, quais serão os próximos passos? 

Tenho certeza de que esta Sessão Legislativa exigirá muito esforço de todos nós 

Parlamentares. Como sempre, continuarei trabalhando, comprometido com a melhoria das 

condições de vida de todos os brasileiros.  

Acredito que seja essa também a disposição dos colegas, aos quais desejo um bom trabalho 

neste ano, a exemplo do anterior.  

Com firmeza de propósito, estou convicto de que seremos capazes de promover as mudanças 

necessárias para a Ordem e o Progresso do Brasil. 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protagonismo da Câmara dos Deputados na retomada do desenvolvimento nacional. Urgente 

realização das reformas trabalhista, previdenciária e tributária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. ANTONIO BULHÕES (Bloco/PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, finalmente 2017 começa. Começa o ano legislativo, depois 

de muita apreensão e percalços, de tantas e tão desencontradas notícias e expectativas. Por 

algum tempo pareceu que 2016 não acabaria. Mas acabou, e o tempo agora há de ser de paz, 

entendimento e muita dedicação, fazendo de 2017 um ano diferente na vida dos brasileiros. 

A Nação anseia por ser feliz novamente. A sociedade quer respostas firmes à crise em que o 

País está mergulhado, e boa parte delas passa pelo Parlamento.  

Como seus integrantes, estamos, por conseguinte, postos diante de uma enorme 

responsabilidade, com um trabalho imenso a realizar. Conforme se dizia antigamente, não 

teremos mãos a medir, ou seja, nas circunstâncias, será preciso fazer mais do que o 

naturalmente possível. E rápido! 

Sim, nobres colegas, o Brasil tem pressa. As reformas não podem mais esperar.  

Agindo no limite estrito dos parâmetros éticos e legais, ainda que por vezes sem poder evitar 

certo travo amargo de medidas não exatamente populares, a Câmara dos Deputados deve se 

manter serena para enfrentar o debate democrático, pronta a ouvir o que os diversos 

segmentos que representam os interesses da população têm a dizer e fazer disso a boa 

dialética. 

Urge, Sr. Presidente, implementar uma extensa agenda para sair da recessão. 
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Tome-se a questão do desemprego, que permeia a crise, e é permeada pela crise. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego atingiu 12,1 milhões de 

pessoas em 2016, o maior valor contabilizado desde o começo da série histórica produzida 

pelo Instituto, em 2012.  

Ora, Sras. e Srs. Deputados, o desemprego, como se sabe, é aflitivo, porque desorganiza a 

vida das pessoas, leva junto o moral do indivíduo, assim também as boas relações pessoais e 

familiares, cria instabilidade social, aniquila sonhos. O desemprego constitui, a meu ver, a face 

mais dramática e mais cruel da atual realidade econômica. 

O mercado de trabalho anseia por ver restabelecidas as vagas de trabalho que a crise fechou, 

além de criar novas. 

Romper o atual estado de coisas exige extremo esforço, que será em vão, se não contemplar a 

modernização das relações trabalhistas.  

A reforma do velho arcabouço da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) é o ponto de 

partida. Sobre a CLT devem prevalecer os acordos entre patrões e empregados, desde que, é 

claro, sejam mantidas algumas salvaguardas essenciais. Nesse sentido, o Congresso Nacional 

deverá atuar de forma a melhorar, e não a piorar, a segurança jurídica dessas relações. Até 

que o processo chegue a bom termo, haveremos de pacificar os ânimos e mediar muitos 

conflitos. Será com certeza um caminho longo de negociações, alguns embates e persuasão 

de parte a parte, tendo em vista, por exemplo, o papel das centrais sindicais, na legítima 

defesa dos trabalhadores. 

Outro calcanhar de Aquiles entre Governo e sociedade diz respeito à Previdência Social.  

O rombo é crescente, com gastos que saltaram de 0,3% do PIB, em 1997, para projetados 

2,7%, em 2017. Em 2016, o déficit do Instituto Nacional do Seguro Social alcançou R$149,2 

bilhões (2,3% do PIB). As projeções para 2017 chegam a R$181,2 bilhões, diante de uma nova 

- e promissora - realidade: os brasileiros estão vivendo mais. Do ponto de vista atuarial, no 

entanto, o fenômeno implica grandes rearranjos, pois, na outra ponta etária, cai o número de 

jovens, que dão sustentação ao regime. 

A conta, portanto, não fecha e cada vez fechará menos, se nada for feito agora. Para tal, Sr. 

Presidente, a Câmara dos Deputados não pode se furtar de dar a sua contribuição. 

No final do ano, a Proposta de Emenda à Constituição nº 287/2016, a chamada PEC da 

Previdência, teve o parecer pela admissibilidade aprovado pela Comissão de Constituição e 

Justiça, da qual tenho a honra de ser membro titular. O texto seguirá para análise de Comissão 

Especial a ser criada na Casa, seguindo em Regime de Tramitação Especial até a apreciação 

pelo Plenário. 

Reconheço que o caminho não está ainda devidamente pavimentado. Mas é na dificuldade que 

cresce a qualidade da representação política. O dissenso costuma ser mais proveitoso para a 

democracia do que o consenso. 

Por último, não menos tortuosa, coloca-se a reforma tributária.  

As propostas não andam, e, enquanto não andam, o sistema de tributação, arrecadação e 

fiscalização continua pesado, oneroso e injusto, num jogo de perde-perde com o contribuinte. 

Estamos muito longe de um entendimento conceitual, sobretudo no que diz respeito à 

diminuição de tributos e ao fim da guerra fiscal.  
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O que se quer buscar, de uma vez por todas, é um modelo simplificado, redundando em menor 

carga de impostos incidentes sobre a base do consumo, com prioridade aos medicamentos, 

alimentos e máquinas. Ao fim e ao cabo, a medida representaria um fortíssimo elemento de 

inclusão social. 

Sras. e Srs. Deputados, meus nobres colegas, encaremos com sobriedade e firmeza os 

desafios e haveremos de vencê-los. 

Tenho, sim, comigo uma mensagem de esperança e otimismo. Mais do que todos os outros, 

nos últimos tempos, o ano de 2017 começa sob bons auspícios. 

Que seja, para todos os brasileiros, um grande ano! 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

Sumário 

Inauguração pelo Presidente da República, Michel Temer, da estação de bombeamento do 

eixo leste do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, no Município de Floresta, 

Estado de Pernambuco. Assinatura, pelo Chefe do Poder Executivo Federal, de ordens de 

serviço para o início de projetos executivos e ambientais do Ramal do Agreste, relativos a 

obras estruturantes do setor hídrico em Pernambuco. Contrariedade à proposta do Governo 

Federal de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, dou como lido pronunciamento em que registro que o Presidente Michel 

Temer foi a Pernambuco, inaugurou uma escola em Serra Talhada e, em Floresta, juntamente 

com o Governador Paul Câmara, liberou mais de 40 milhões de reais para a continuação do 

ramal que sai de Floresta para levar água ao Agreste pernambucano, onde está faltando água.  
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Quero aproveitar, Sr. Presidente, para dizer que vou retomar um movimento para ver se o 

Governo se apercebe de que essa proposta de reforma da Previdência Social é um erro. 

Entendemos que a reforma é importante, mas não da maneira como está proposta. Essa 

reforma é muito dura. Da maneira como está, ninguém aguenta. 

Eu faço parte da base, mas obviamente vou votar contra essa proposta, como votei contra o 

teto de gastos. Não foram os pobres nem os trabalhadores que desgraçaram este País, para 

terem de pagar a conta. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Floresta, o Governador de Pernambuco ressalta 

priorização de obras hídricas no Estado.  

O Governador Paulo Câmara participou, na segunda-feira, dia 30 de janeiro, do acionamento 

da terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de transposição de águas do Rio 

São Francisco, localizado no Município de Floresta, no Sertão de Itaparica. O ato, comandado 

pelo Presidente Michel Temer, também contou com a assinatura de duas ordens de serviço, no 

valor de R$40,4 milhões, para o início dos projetos executivo e ambiental do Ramal do Agreste. 

O Chefe do Executivo Estadual falou sobre a importância das ações realizadas e ressaltou a 

necessidade de priorização de obras estruturadoras do setor hídrico de Pernambuco. 

"Hoje, damos andamento a uma etapa importante do projeto da transposição para o Nordeste. 

Os governadores têm feito um esforço muito grande, junto aos prefeitos, para minimizar o 

sofrimento da seca para a população. Mas sabemos que o fundamental aqui para a região são 

as obras estruturantes como a transposição do Rio São Francisco e, ao mesmo tempo, a 

conclusão de obras como a Adutora do Agreste, as demais adutoras e o Ramal do Agreste", 

afirmou. O equipamento acionado nessa segunda tem capacidade de bombear até 14 metros 

cúbicos de água por segundo. 

O Governo Paulo Câmara destacou, ainda, que o Governo Federal tem dado prioridade às 

obras que compõem o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. "O esforço 

precisa ser reconhecido, mas o trabalho precisa ser incansável, porque o Nordeste precisa 

dessa obra, que pode melhorar muito a qualidade de vida não apenas do povo pernambucano, 

mas dos nordestinos", concluiu. 

Após acionar a Estação de Bombeamento EBV-3, o Presidente da República, Michel Temer, 

informou que, no próximo mês de março, o eixo leste será entregue e que, ainda este ano, o 

eixo norte também será inaugurado. "Esta obra é importante demais para o Nordeste. O 

Governo Federal tem os olhos voltados para o Brasil todo, mas, particularmente, para o 

Nordeste do País", destacou.  

O Presidente Temer salientou, ainda, a importância que a transposição tem para o 

desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste. "Em breve, voltaremos aqui e vamos verificar 

que o desenvolvimento se deu com muito maior velocidade em Pernambuco e em outros 

estados nordestinas devido à transposição". 

As duas ordens de serviço assinadas nessa segunda-feira viabilizarão R$40,4 milhões para o 

Ramal do Agreste. A primeira, de R$29 milhões, atenderá à implementação dos projetos 

executivos da obra. O início do serviço está previsto para o segundo semestre deste ano. Os 



 

26 
 

outros R$11,4 milhões serão aplicados em 17 programas ambientais do empreendimento. 

Orçado em R$1,2 bilhão, o Ramal do Agreste terá 70,8 quilômetros de extensão e receberá as 

águas do São Francisco para abastecer 72 cidades pernambucanas. 

Estiveram presentes no evento os Ministros da Defesa, Raul Jungmann; da Educação, 

Mendonça Filho; das Cidades, Bruno Araújo; e de Minas e Energia, Fernando Filho. E também 

o Prefeito de Floresta, Ricardo Ferraz; os Senadores Cássio Cunha Lima e José Mariano; e 

vários Deputados Federais. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação de entidades classistas com as reformas previdenciária e trabalhista. 

Lançamento, em Aracaju, Estado do Sergipe, de comitê de defesa dos direitos dos 

trabalhadores. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria deixar 

registrado pronunciamento de minha autoria, que peço seja considerado como lido. 

Na última segunda-feira, nós estivemos em uma reunião a convite da Ordem dos Advogados 

do Brasil em Sergipe - OAB/SE; da Arquidiocese de Aracaju; do Conselho Nacional do Laicato 

do Brasil - CNLB; da União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe - UMESE; e da 

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Sergipe - ADCE-SE.  

Na reunião se tratou da preocupação dessas entidades com as reformas que estão sendo 

propostas aqui, em especial as reformas previdenciária e trabalhista. 

Na próxima segunda-feira, será lançado em Aracaju um comitê em defesa dos direitos dos 

trabalhadores e de luta contra essas reformas. 

Parabenizo as entidades presentes à reunião pela firmeza na defesa do povo sergipano e 

brasileiro 
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Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. Nós vamos divulgar o seu 

pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo a tribuna para registrar - e disto pedir 

divulgação no programa A Voz do Brasil - que, na manhã desta segunda-feira, dia 6, 

participamos de uma reunião na Cúria Metropolitana de Aracaju com representantes da Ordem 

dos Advogados do Brasil em Sergipe - OAB/SE; da Arquidiocese de Aracaju; do Conselho 

Nacional do Laicato do Brasil - CNLB; da União dos Ministros Evangélicos do Estado de 

Sergipe UMESE e da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de Sergipe - ADCE-SE.  

Na reunião debatemos a necessidade de frear a tramitação no Congresso Nacional dos 

projetos que tratam das reformas previdenciária e trabalhista e discutimos o projeto que trata 

da imunidade tributária das igrejas. 

Durante o encontro, foram ressaltados os prejuízos que essas reformas trarão à população 

brasileira, uma vez que, diante do projeto proposto pelo atual Governo, as pessoas 

praticamente não terão mais condições de se aposentarem.  

Quanto à reforma trabalhista, repercutimos a fala do Presidente da OAB/SE, Henri Clay Santos 

Andrade, que classificou a proposta como um retrocesso ao século IX, diante da retirada de 

direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo dos anos. 

Queremos aqui destacar a importância de reuniões como essa para que entidades 

representativas, como as que estavam presentes, possam cobrar dos representantes eleitos 

pelo povo sergipano um posicionamento contra tais reformas, que trazem tantos prejuízos aos 

cidadãos.  

Queremos fazer uma saudação especial a todos os participantes daquela importante reunião, 

ao presidente da OAB/SE, Henri Clay, e dizer que estamos à disposição e comprometidos na 

defesa dos direitos sociais dos sergipanos. 

Estamos vendo em Brasília que o que está sendo proposto tem como objetivo acelerar a 

tramitação das propostas, todas em regime de urgência. É preciso que haja mobilização, que 

as pessoas estejam nas ruas e cobrem uma posição de seus Parlamentares contra tais 

reformas. 

Registramos ainda que, durante a reunião, ficou acertada a criação do Comitê de Defesa dos 

Direitos Sociais, com o objetivo de tentar barrar a urgência na tramitação das propostas de 

reformas e recolher assinaturas contra esses projetos. O Comitê será lançado no próximo dia 

13, às 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Também será criado o 

Fórum de Debate das Reformas da Previdência e Trabalhista, para promover discussões e 

conscientizar a população sobre essas propostas, em tramitação no Congresso Nacional. 

Esperamos que tais iniciativas se repitam em outros Estados e, por meio da mobilização social, 

impeçam o avanço dessas propostas, cruéis contra a classe trabalhadora. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Relato de reunião do orador com o Superintendente do Banco do Brasil no Estado da Bahia, 

Fernando Paiva, destinada à reiteração de pedido de negociação de dívidas de agricultores 

baianos, especialmente na região do Município de Irecê. Contrariedade às propostas do 

Governo Michel Temer de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, quero comunicar 

que nesta semana tive uma nova reunião com o Superintendente do Banco do Brasil do Estado 

da Bahia, Dr. Fernando Paiva, que tomou posse em janeiro. Há 2 meses também me reuni com 

o outro Superintendente sobre a questão da negociação das dívidas dos agricultores da região 

de Irecê e do Estado da Bahia. 

Até agora o Banco do Brasil não fez a renegociação que foi aprovada aqui nesta Casa e 

sancionada pelo Executivo. Ele me prometeu e garantiu que faria isso, disse que já deveria ter 

feito mesmo. No Espírito Santo, onde ele trabalhava, já está fazendo, mas na Bahia não, e ele 

vai tomar as providências imediatamente. 

Quero comunicar isto às cooperativas de Irecê e a todos os agricultores da região.  

Quero dizer também, Sr. Presidente, que sou contra a reforma da Previdência e a reforma 

trabalhista. Daqui a pouco, vou falar sobre este assunto aqui e jogar duro! Esta Casa precisa 

se respeitar e não aprovar esse pacote do Temer! 

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

 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de debate da proposta de reforma da Previdência Social com a sociedade brasileira. 

________________________________________ 

 

O SR. DANILO CABRAL (Bloco/PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, a nossa vinda aqui hoje é para falar sobre a instalação, 

a partir de amanhã, da Comissão Especial que vai analisar a reforma da Previdência Social. 

Esse é um tema importante, que de fato precisa ser discutido por esta Casa, tendo em vista o 

conjunto de desequilíbrios que hoje tem o sistema previdenciário brasileiro. 

A nossa vinda aqui é para alertar o Presidente Rodrigo Maia, da mesma forma que o Partido 

Socialista o fez, sobre a importância de nós fazermos um debate com a sociedade sobre esse 

tema.  

Não podemos aceitar, como já vivenciamos aqui, num passado recente, que nós sejamos 

"tratorados" no debate que precisa ser feito não só por esta Casa, mas pelo conjunto da 

sociedade, pela relevância que tem. 

Por isso nós pedimos ao Congresso Nacional que abra esse debate à sociedade brasileira. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Posicionamento contrário à proposta do Governo Federal de reforma da Previdência Social do 

Brasil.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez eu venho me posicionar, de forma veemente, contra a 

reforma da Previdência Social. Barrar a reforma da Previdência nesta Casa é dever de cada 

uma das Deputadas e de cada um dos Deputados. A reforma da Previdência é uma aberração, 

é uma imoralidade, é uma estupidez contra o povo brasileiro. 

É mentira do Governo Michel Temer que a Previdência é deficitária, é mentira deste Governo 

ilegítimo que até agora não fez nada do que disse que ia fazer em benefício da sociedade 

brasileira. Aumentou o índice de desemprego, aumentou a crise, aumentou o déficit público. 

Nada melhorou neste País. Piorou a situação do povo brasileiro, do povo trabalhador da Pátria 

brasileira. E o Presidente continua mentindo para o povo: diz que a Previdência é deficitária. 

Não é! Os problemas da Previdência são de gestão. O Governo Federal é incompetente para 

melhorar a Previdência brasileira e quer colocá-la nas costas dos trabalhadores, do povo 

brasileiro. 

Primeiro, a proposta de reforma da Previdência estabelece o seguinte:  

Definição de 65 anos como idade mínima, tanto no serviço público - em que hoje é de 60 anos 

para os homens e de 55 anos para as mulheres -, quanto no Regime Geral, em que não há 

idade mínima, incluído o trabalhador rural, para o qual a idade mínima era de 60 anos, para os 

homens, e de 55 anos, para as mulheres, somada a 25 anos de contribuição. A reforma da 

Previdência acaba com a aposentadoria rural. 

Atenção, trabalhadores do campo, povo brasileiro que produz neste País: Temer quer acabar 

com a aposentadoria do povo da roça, do povo dos sertões, do povo do Nordeste, do povo 

trabalhador, do povo da zona rural.  

A proposta de reforma da Previdência estabelece também o seguinte: 

A idade mínima para a aposentadoria ainda pode aumentar, se ocorrer aumento da média de 

sobrevida da população. Pode aumentar ainda mais!  

Igualdade entre homens e mulheres nas condições de acesso à aposentadoria. Ou seja, 

desconsidera a dupla jornada de trabalho das mulheres brasileiras, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados.  

Acaba com a aposentadoria por idade.  

Obriga a adoção do Regime Geral para agentes políticos, consequentemente, para todos os 

Deputados. 

Impede a acumulação de benefícios. 

Acaba com a reversibilidade das cotas nas pensões.  

Muda as regras de pensão por morte. 
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Dificulta - quase impede - o acesso à integralidade dos proventos da aposentadoria.  

Acaba com a paridade entre ativos e inativos.  

Desvincula o salário mínimo das pensões. É um absurdo essa proposta de reforma da 

Previdência! 

Define como aposentadoria especial o caso de efetivo dano à saúde, impedindo a referência a 

categoria ou ocupação.  

Extingue a aposentadoria especial por atividade de risco.  

Altera a aposentadoria por invalidez para "incapacidade para o trabalho".  

Essas são só algumas das questões que serão mudadas, se a proposta de reforma da 

Previdência for aprovada nesta Casa. O debate começa aqui na Câmara Federal, aqui no 

Congresso Nacional, e nós temos que mobilizar a sociedade brasileira. As entidades civis 

deste País devem ir para as ruas - sindicatos, centrais únicas de trabalhadores, associações de 

bairro, diretórios acadêmicos. Enfim, a população deve se mobilizar contra essa imoralidade 

que é a reforma da previdência, que querem aprovar de qualquer jeito nesta Casa. 

Posiciono-me contra e espero que todos os Deputados desta Casa se posicionem contra essa 

reforma ingrata e injusta da Previdência. 

O Governo de Michel Temer, atolado até o pescoço em denúncias de corrupção na Operação 

Lava-Jato e tudo o mais, quer, a qualquer custo, colocar nas costas e no colo do trabalhador 

brasileiro esta crise infame por que passa o nosso País. Este Governo, que não foi eleito pelo 

voto do povo, este Governo ilegítimo devia ter vergonha na cara e renunciar, para que sejam 

convocadas eleições diretas para Presidente do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Fora, Temer!  

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como se diz na Bahia, V.Exa. hoje está arretado. 

(Riso.) Obrigado, Deputado Caetano. V.Exa. é um regimentalista.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

pela TV Câmara, hoje ocupo este espaço para, mais uma vez, falar sobre a reforma da 

Previdência proposta pelo Governo ilegítimo de Michel Temer. Essa reforma de Temer vai 

chegar a esta Casa, e eu acredito que é dever de cada um de nós barrar esse verdadeiro 

atentado ao povo brasileiro. A reforma da Previdência encaminhada ao Congresso Nacional é 

um verdadeiro absurdo, é um escândalo, é uma agressão a todas as trabalhadoras e a todos 

os trabalhadores deste País. Aprovar a reforma de Temer é tirar da classe trabalhadora o 

direito de se aposentar, é condenar as brasileiras e os brasileiros a trabalharem até morrer. 

Não podemos, sob hipótese alguma, aprovar esta barbaridade, nobres colegas.  

É sempre bom lembrar os principais e absurdos pontos que a reforma de Temer estabelece: 
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Definição de 65 anos para idade mínima, tanto no serviço público (sai de 60 anos para o 

homem e de 55 anos para a mulher) quanto no Regime Geral (em que não havia idade 

mínima), inclusive para o trabalhador rural (que era de 60 anos para o homem e de 55 anos 

para a mulher), somada a 25 anos de contribuição. 

A idade ainda pode aumentar, se ocorrer aumento da média de sobrevida da população (§22 

do art. 40). 

Igualdade entre homem e mulher nas condições de acesso à aposentadoria - desconsidera a 

dupla jornada das mulheres. 

Acaba com a aposentadoria por idade. 

Obriga o Regime Geral para os agentes políticos - os atuais Congressistas, que têm regime 

específico (que é optativo), terão que definir a regulamentação das regras de transição 

posteriormente. 

Impede a acumulação de benefícios para quaisquer regimes, tanto de aposentadorias quanto 

de pensões. 

Acaba com a reversibilidade das cotas nas pensões quando algum dependente perde essa 

condição. 

Muda as regras de pensão por morte - acaba com a integralidade e a paridade na pensão para 

a família do servidor público e do segurado do RGPS, alterando toda a regra de cálculo. 

Dificulta (quase impede) o acesso à integralidade dos proventos da aposentadoria - passa a 

ser 51% da média mais 1% por ano de contribuição, observados a idade mínima de 65 anos e 

os 25 anos de contribuição. 

Acaba com a paridade entre ativos e inativos, exceto na aposentadoria por incapacidade por 

acidente de trabalho. 

Desvincula o salário mínimo das pensões (será de 50% da renda mais 10%, por dependente) e 

dos benefícios assistenciais (será normatizado por lei). 

Professores - extingue a redução de idade e de tempo de contribuição dos professores, que 

era de menos 5 anos. Revoga o §5º do art. 40 e o §8º do art. 201. 

Define como aposentadoria especial o caso de efetivo dano à saúde, impedindo a 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 com menos 10 anos de idade (55 

anos) e menos 5 anos de contribuição (20 anos). 

Extingue a aposentadoria especial por atividade de risco - policiais e bombeiros. Revoga o 

inciso II do §4º do art. 40. 

Altera a aposentadoria por invalidez para incapacidade para o trabalho, excluindo a referência 

a moléstia ocupacional, doença grave, contagiosa e incurável. 

Extingue a distinção da cobrança de inativos e pensionistas com doença incapacitante que 

incidia apenas sobre o dobro do teto do RGPS (revoga o §21 do art. 40). 
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Para o trabalhador rural haverá uma alíquota diferenciada para a contribuição individual e 

obrigatória, que virá por lei para os agricultores familiares, extinguindo-se a referência à 

contribuição sobre sua condição específica de comercialização da produção. 

Altera os benefícios assistenciais - eleva a idade de concessão do BPC de 65 anos para 70 

anos (art. 203, V), com período de transição de 10 anos, aumentando 1 ano de idade a cada 

biênio (art. 19 da PEC).  

Suspende a "renúncia" da contribuição previdenciária para o setor de exportação. 

Impõe aos entes federados a instituição das mesmas regras da União e para todos os poderes 

(§14 do art. 40 e inciso XIII do art. 167). 

Redução do abono de permanência (§14 do art. 40). 

Induz à unificação de todo o sistema previdenciário, inclusive o das Forças Armadas (§20 do 

art. 40). 

Retira da Justiça Federal a competência para julgar causas sobre acidente de trabalho (art. 

109, I) e excluiu a referência específica ao julgamento de causas previdenciárias. 

Acaba com a indicação de carências diferenciadas para as pessoas destinatárias de sistema 

especial de inclusão previdenciária, permanecendo só alíquota diferenciada. É o caso do MEI e 

da dona de casa de baixa renda (§13 do art. 201). 

Insere na Constituição a vedação à 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 esta barbaridade seja aprovada aqui na Câmara dos Deputados. 

Aprovando esta absurda reforma da Previdência, estaremos condenando as trabalhadoras e os 

trabalhadores a abrirem mão de suas aposentadorias. Nós, enquanto Deputados Federais 

eleitos pelo povo brasileiro, temos o dever de rejeitar esta proposta absurda! 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Premência da realização das reformas política, trabalhista, previdenciária e tributária no País.  

________________________________________ 

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

Parlamentares, uso a tribuna nesta oportunidade para relembrar ao povo brasileiro algo que 

vem sendo discutido nos últimos tempos - aliás, há mais de 2 anos, após aquela minirreforma 

meia-sola que fizemos aqui -, para relembrar que precisamos fazer algumas reformas, dentre 

elas a reforma política. 

Este nosso sistema político-eleitoral está ultrapassado. É um sistema arcaico, é um sistema 

ruim. Eu não sei por que algumas pessoas, mesmo conscientes de que precisamos fazer as 

reformas, em especial a reforma política, a reforma das reformas, ficam retraídas, não têm a 

coragem devida de vir aqui defender a reforma política. 

É claro que a maioria desta Casa quer fazê-la, é claro que a população brasileira quer que ela 

seja feita. A população não quer mais o engodo, a mentira que se espalha por este Brasil afora 

durante o período eleitoral. Estamos nos enganando! As coisas têm limites. Não dá mais. 

Temos que aproveitar esta oportunidade para fazer a reforma política, para mudar o atual 

sistema. 

Precisamos valorizar os partidos políticos. Há um equívoco quando as pessoas dizem: "Para 

que partidos? Para que votar com o partido?" Aliás, hoje o eleitor, a sociedade tem razão 

quando diz: "Para que partido? Vou votar no candidato A ou B". Por quê? Porque os partidos 

estão fragilizados. É uma vergonha o partido não ter força sequer para expulsar quem o está 

decepcionando, quem está descumprindo regras, quem não está participando dos debates 

importantes para o partido. Os partidos estão fragilizados. O meu partido, o PMDB, já expulsou 

um de seus membros. O membro que foi expulso entrou na Justiça, e a Justiça o devolveu ao 

partido. Estou citando o exemplo do meu partido, mas isso deverá acontecer com todos os 

outros partidos, porque o nosso sistema está fragilizado e não dá segurança para ninguém. 

O próprio Poder Judiciário tem dúvidas, assim como os partidos políticos, os Prefeitos 

Municipais, as Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas. Nós precisamos fazer esta 

reforma.  

É claro que outras reformas são importantes, como a reforma da Previdência Social, mas 

temos que discuti-la com a sociedade. Precisamos trazer os segmentos aqui, para ouvi-los, e 

buscar o equilíbrio, para apresentar uma proposta que seja boa para o País. 

Temos também que fazer a reforma do sistema trabalhista brasileiro, outro sistema atrasado, 

outro sistema ruim, também arcaico, um sistema que não dá segurança nem para o trabalhador 

nem para o empregador. O País precisa retomar o crescimento com mais investimento, com 

mais empresas participando. Temos que ter a coragem de também buscar o equilíbrio nesse 

setor, de fazer a reforma trabalhista. 

Temos que fazer muitas coisas, temos que fazer muitas reformas, mas essas que eu citei são 

as mais importantes. 

Outra reforma que passa meio despercebida é a reforma do sistema tributário brasileiro. Em 

média, a nossa carga tributária é equivalente a 38% do Produto Interno Bruto, da nossa 

produção, das nossas riquezas. A nossa carga tributária está entre as mais altas do mundo, 

além de ser complexa. Quem é contador sabe do que estou falando. Não é fácil para um 



 

35 
 

profissional da contabilidade, para um técnico de contabilidade ou contador, por exemplo - e 

isto serve para advogados também -, acompanhar as mudanças do complexo e atrasado 

sistema tributário brasileiro. 

Peço a esta Casa que tenha a coragem de fazer as reformas. Este País é muito importante, é o 

quinto país do mundo em extensão territorial, é o País do mundo com mais terras agricultáveis, 

é o País do mundo com mais reservas de água doce, o que mais tem reservas florestais. O 

Brasil tem 8.500 quilômetros de costa marítima, é o País do mundo que tem o maior número de 

recursos naturais, junto com a Índia. 

Moramos num país que causa inveja a qualquer país do mundo. No entanto, por falta de 

coragem, especialmente das principais lideranças do nosso País - dos Municípios, dos 

Estados, de todos os segmentos -, acabamos perdendo tempo, aumentando a burocracia e 

sendo engolidos por outros países mais modernos.  

Eu confio que faremos as reformas.  

 

________________________________________ 
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Congratulações ao Deputado Rodrigo Maia pela reeleição para o cargo de Presidente da 

Câmara dos Deputados e aos demais membros da Mesa Diretora pela eleição para os 

respectivos cargos. Expectativa de apreciação pelo Congresso Nacional das propostas 

relativas às reformas trabalhista, previdenciária, tributária e política. 

________________________________________ 

O SR. MISAEL VARELLA (Bloco/DEM-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, gostaria de parabenizar o nobre colega Deputado Rodrigo Maia pela vitória na 

eleição para a Presidência da Câmara. A conquista é o reconhecimento de seu empenho, 

habilidade e competência durante o último semestre, quando ajudou a superar uma das piores 

páginas da história do Poder Legislativo brasileiro. Estendo meus cumprimentos também aos 

demais Deputados que irão compor a Mesa Diretora desta Casa, aos quais desejo sucesso em 

suas funções nos próximos 2 anos. 

O Congresso tem agora a oportunidade de construir um projeto cuja agenda seja 

prioritariamente voltada à promoção da saúde, da educação, da segurança pública e da 

igualdade e bem-estar sociais. Devemos ter cautela e bom senso para avançar também, de 
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maneira justa, nas polêmicas e necessárias reformas trabalhista, previdenciária, tributária e 

política. 

O momento é de celebração da continuidade de um bom projeto, porém sem nos esquecermos 

de que o País precisar retomar a discussão sobre essas importantes pautas para amenizar a 

crise, retomar o crescimento e devolver às instituições políticas credibilidade e confiança junto 

aos brasileiros.  

Nesta nova etapa, esperamos que a ética seja o norte de todas as ações, especialmente com a 

continuidade da Operação Lava-Jato, um marco na busca pela moral do nosso País. 

Sr. Presidente, solicito que o meu discurso seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos 

meios de comunicação desta Casa.  

Tenho dito. 
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Defesa da retirada da categoria dos professores da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 

de 2016, relativa à seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Deputado Carlos Henrique 

Gaguim, que preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, a famigerada PEC da Reforma da Previdência, pretende, dentre 

outras providências, extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição diferenciado dos 

professores do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. 

Atualmente, no Brasil, os professores dessas modalidades de ensino filiados ao Regime Geral 

de Previdência Social se aposentam com 25 anos de serviço, se mulher, e 30 anos, se homem, 

sem exigência de idade mínima para a aposentadoria. Nos regimes próprios, eles precisam ter 

esse tempo de contribuição e idade mínima de 50 anos para as mulheres e de 55 anos para os 
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homens. Não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria por tempo de contribuição 

diferenciado. 

Pois bem, com essa nova medida, alteram-se totalmente essas regras, e cabe a esta Casa 

discutir se é condizente, se vai ao encontro do interesse da Nação fazer com que professores 

do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio precisem ficar até os 70 anos de 

idade em sala de aula.  

Nós sabemos as condições precárias a que os professores são submetidos no Brasil. 

Além do natural desgaste físico pelo uso excessivo da voz, por ficar muito tempo em pé em 

sala de aula, nós temos o problema sério da desestruturação das famílias brasileiras, o que faz 

com que os professores, na escola pública, sejam pais, mães, psicólogos, médicos, 

advogados, juízes de paz, enfim, assumam uma série de atribuições que não lhes são 

inerentes. 

Há também a grave questão do desgaste físico e da violência que impera nas salas de aula. E 

estamos exigindo neste momento que os professores, que são fundamentais para o 

desenvolvimento de uma nação, fiquem em sala de aula até os 70 anos de idade. 

Esta Casa tem de tirar da reforma da Previdência a categoria dos professores, que merece um 

estudo e um tratamento diferenciado. Sei que a nossa Previdência precisa de ajustes, mas 

esses ajustes não podem ser feitos levando a uma categoria fundamental para o 

desenvolvimento da Nação prejuízos dessa espécie. 

Se aprovada a reforma como está, significa que educadores que hoje estão na ativa terão de 

trabalhar no mínimo 15 anos a mais, sobretudo as professoras, que, pelas normas atuais, se 

aposentariam com 50 anos de idade. Essas professoras terão que ficar em sala de aula até os 

70 anos de idade. 

Esta Casa precisa transformar em realidade o discurso que todos os 513 Deputados usam para 

dizer que a educação é prioridade no País. Se a educação for prioridade neste País, nós temos 

que dar tratamento especial à categoria mais importante do Brasil, que é a dos professores, e 

não condená-los a ficar até os 70 anos de idade numa sala de aula que não oferece a menor 

condição de trabalho, num ambiente inóspito e, volto a dizer, altamente violento. 

Quero aqui, mais uma vez, conclamar quem defende a educação para retirar dessa malfadada 

PEC a categoria dos professores. 

Obrigado, Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

entre outras providências, pretende extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição 

diferenciado atualmente existente para a categoria profissional dos professores do ensino 

infantil, fundamental e médio. 

Atualmente, no Brasil, o professor filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS que 

tenha exercido funções de magistério na educação básica pode se aposentar com 25 anos de 

contribuição, se for mulher, ou 30 anos, se for homem. Não há idade mínima nesse regime, 

diferentemente do professor vinculado aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, 
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que só pode se aposentar ao completar 55 anos, se homem, e 50 anos, se mulher. O professor 

do RPPS, no entanto, deve cumprir também o mesmo tempo de contribuição fixado para o 

professor vinculado ao RGPS. 

Assim, a aposentadoria concedida aos professores, embora por vezes seja nominada de 

aposentadoria especial, jamais com ela poderia ser confundida. A do professor é uma 

aposentadoria por tempo de serviço com critério de concessão diferenciado. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com o envio da PEC da Reforma para o Congresso Nacional, a 

discussão a ser travada nesse ponto, durante a deliberação da PEC, vai, inevitavelmente, 

abordar se se mantém válido e condizente o fundamento para tratar distintamente a categoria 

profissional dos professores dos ensinos infantil, fundamental e médio, em relação aos demais 

profissionais. Muito se fala acerca da rotina fisicamente desgastante dos professores, que têm 

de intonar a voz e ficar de pé por longos períodos em sala de aula, para justificar esse critério 

favorecido de aposentadoria. 

Aprovar o texto da reforma da Previdência do jeito que está significa que os educadores que 

hoje estão na ativa terão que trabalhar, no mínimo, 15 anos a mais, sobretudo as professoras 

que pelas normas em vigor podem ir para casa aos 50 anos de idade. No caso dos homens, as 

mudanças podem obrigá-los a ficar em sala de aula até mesmo depois de completarem 70 

anos. É até difícil imaginar uma cena dessas na educação básica. Chega a ser absurdo! Hoje, 

apenas os professores acadêmicos conseguem chegar aos 60 ou 70 anos atuando. Se formos 

pensar no futuro, a medida ainda irá desestimular os jovens a optarem pelo magistério. 

Portanto, caros colegas, é importante excluir os professores da reforma da Previdência, assim 

como foi feito com as Forças Armadas e as policiais. Esta PEC demonstra o descaso do com o 

crescimento social e econômico do País, pois sabemos que a educação é a chave que a abre 

as portas para todas as resoluções dos problemas que enfrentamos. Basta olhar para os 

países desenvolvidos, em que o investimento em educação é primordial. Não vamos deixar 

que isso afete ainda mais a qualidade do ensino brasileiro. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Apoio à manifestação de servidores da área da segurança pública, em frente ao Congresso 

Nacional, contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre a seguridade 

social. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente Deputado Ronaldo Martins. Agradeço também ao orador que está na tribuna, nosso 

Governador Carlos Henrique Gaguim. 

Quero dizer que estamos tendo uma manifestação em frente à Câmara dos Deputados, na 

parte de cima, com dois caminhões e duas tendas armadas de todas as polícias do nosso 

Brasil. 

Estão lá agentes penitenciários, que querem ser transformados em Polícia Penal; temos 

também as Guardas Municipais; a Polícia Federal; a Polícia Rodoviária Federal; a Polícia 

Militar; os Bombeiros; a Polícia Civil. Todas as polícias brasileiras são contra a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, no modelo em que ela se encontra. 

O modelo em que ela se encontra vai arrebentar as polícias brasileiras, os familiares das 

polícias brasileiras, as viúvas. A expectativa de vida dos policiais não é a mesma expectativa 

de vida de um cidadão comum. É preciso mudar essas coisas. 

Somos contra o modelo da PEC 287! É preciso mudar, para termos um Brasil melhor! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Martins) - Quero me somar ao pronunciamento de V.Exa. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de entendimento entre o Governo Federal e a Câmara dos Deputados sobre o 

tratamento da categoria policial no âmbito da proposta de reforma da Previdência Social. 
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________________________________________ 

O SR. JOÃO CAMPOS (Bloco/PRB-GO. Sem revisão do orador.) - Agradeço ao Deputado 

Carlos Henrique Gaguim, meu irmão tocantinense, a tolerância. 

Quero apenas corroborar que, de fato, nós vivemos um momento de unidade das polícias do 

Brasil: a Federal, a Rodoviária Federal, a Civil, a Militar, o Corpo de Bombeiros, a Penitenciária, 

a Legislativa.  

Nós queremos que a reforma da Previdência dê tratamento à categoria policial, como ocorre 

em todo o mundo, estabelecendo requisitos e critérios diferenciados para quem trabalha em 

atividade de risco. 

As polícias do Brasil estão em guerra constante. Mata-se 1,6 policial por dia no Brasil! Não é 

possível que o Governo dê a essa categoria tratamento igual ao dado a todo e qualquer 

servidor público. 

Estou dialogando com o Governo, com o Ministro da Justiça. Já dialoguei com o Relator da 

Comissão nesta Casa. Estou convencido de que vamos chegar a bom termo, porque isso é 

sensato. Mas os policiais estão se posicionando.  

Muito obrigado, Deputado Gaguim, pelo seu carinho com a segurança pública do Brasil e, 

especialmente, com este Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Martins) - Parabéns, Deputado João Campos! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA FALA DO PRESIDENTE OU NO 

EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

FALA DO PRESIDENTE 

________________________________________ 

Sumário 

Informe ao Plenário sobre a necessidade de indicação, pelos partidos, de membros para 

composição das Comissões Especiais da Reforma da Previdência e da Reforma Trabalhista. 

________________________________________ 
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sras. e Srs. Deputados, informo que esta Presidência 

pretende marcar, para amanhã, a instalação das duas Comissões Especiais da Previdência e 

da Reforma Trabalhista.  

Infelizmente, até o momento, poucos partidos, principalmente da base, indicaram os seus 

membros, o que tornará quase impossível, se a indicação não ocorrer nas próximas horas, a 

importante instalação dessas duas Comissões amanhã, na tarde de quinta-feira. 

 

Deputado João Derly. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discussão do Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2015, que acrescenta § 14 ao art. 3º da 

Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, para dispor sobre o cálculo do valor 

adicionado de energia hidrelétrica para fins de repartição do produto da arrecadação do 

imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços pertencentes aos Municípios. 

________________________________________ 

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

poucos segundos, quero me solidarizar com os policiais de todo o Brasil - há delegações de 

todos os Estados e do Distrito Federal em frente ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional - 

que estão aqui exatamente para repudiar as propostas de mudança na legislação no que 

concerne aos direitos previdenciários. 

Tenho a honra de ter sido nomeado junto com o Deputado Ivan Valente para representar o 

PSOL neste debate na Comissão Especial. Faremos o bom debate e o bom combate às 

atrocidades que essa contrarreforma previdenciária propõe. 

Em segundo lugar, quero dizer que sou de um Estado que exporta mais de 80% da energia 

que produz. As indústrias, nas diversas regiões do País, usam energia de Tucuruí e, agora, de 

Belo Monte. No entanto, o ICMS é cobrado apenas no lugar de consumo, e não no lugar de 

produção. Então, avassala-se o meio ambiente, o meio geográfico, destroem-se a floresta e a 

biodiversidade, aprofunda-se uma crise social com agressão aos povos tradicionais... 

O que está ocorrendo em Belo Monte é exemplo do caos, do aumento da crise social urbana, 

porque as cidades viraram uma verdadeira máquina de injustiças. Por conta disso, há tanta 
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violência. Sofrem as comunidades indígenas e os pescadores, que não podem mais pescar 

pelo ensecamento da curva grande do Xingu. Tudo isso se dá em função de um tipo de 

desenvolvimento que, a rigor, acaba consolidando um modelo de subdesenvolvimento do País, 

de dependência do País e de entrega do País aos interesses maiores do grande capital 

financeiro. 

Ora, esse debate é importante. Temos, no geral, uma posição até favorável à proposta de 

inclusão desse § 14. No entanto, este é um debate insuficiente, porque continuará a penalizar 

os Estados produtores. O Estado do Pará é penalizado por conta da Lei Kandir, criada por 

Fernando Henrique e consolidada como dispositivo constitucional no primeiro mandato do 

Governo Lula, uma agressão aos Estados produtores. 

Mas isso faz parte dessa ideia imposta de fora para dentro de transformar o Brasil num 

produtor de commodities, essa reprimarização da economia do Brasil, tão prejudicial ao nosso 

País e à nossa soberania, com consequências drásticas para o nosso povo. 

Por isso a nossa posição é contrária... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apreensão com tumulto em protesto de policiais, nas dependências da Câmara dos 

Deputados, contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre a seguridade 

social e o estabelecimento de regras de transição. Necessidade de abertura de diálogo pelo 

Congresso Nacional com a sociedade brasileira sobre o tema. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

neste momento aconteceu um fato muito grave. 

Milhares de policiais do Brasil inteiro, civis e militares, tomaram a Esplanada dos Ministérios 

para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, a PEC da Reforma da 

Previdência. Parte desses manifestantes dirigiram-se à Câmara dos Deputados e a invadiram. 

A Polícia Legislativa não teve como conter a manifestação dos policiais, e eles chegaram à 

porta do Plenário.  
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Este é um alerta que eu queria dar a esta Casa, porque, quando isso acontece, das duas, uma: 

ou há um clima de radicalidade, ou há um clima de se achar que este Congresso não está 

aberto para discutir a reforma da Previdência.  

E aí é que eu temo, porque se o Congresso não está aberto a ouvir a voz das ruas, a voz das 

ruas pode se manifestar de forma violenta, como o fez neste momento. Os manifestantes só 

não chegaram a este Plenário porque não quiseram, porque não havia força policial para 

contê-los, tamanha é a capacidade de resposta deles e até o temor, inclusive. 

Portanto, este é um momento de reflexão profunda desta Casa, porque a manifestação que 

aconteceu lá fora é uma das dezenas ou centenas que acontecerão, não só aqui, como no 

Brasil inteiro. Se não houver diálogo, essas manifestações serão não só cada vez maiores, 

mas, o que eu temo, cada vez mais violentas. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado Nelson Pellegrino, informo a V.Exa. que o 

conflito começa quando, na portaria, um agente tenta controlar a entrada e um policial saca a 

arma. Se V.Exa. acha que esse é o caminho para não votarmos a reforma da Previdência... 

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente, eu não estou defendendo a ação, não.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Então, vamos à ditadura, Deputado! Tome cuidado! 

O SR. NELSON PELLEGRINO - Se V.Exa. me permite dialogar com V.Exa., não estou 

defendendo a ação, não. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Foi sacada uma arma contra um agente desta Casa. 

O SR. NELSON PELLEGRINO - Não estou defendendo a ação, Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Nós deveríamos é estar aqui alertando que a Câmara 

vai fazer o debate da reforma da Previdência. Ela será feita com diálogo, com audiências 

públicas. Não será suprimido um dia desse debate. 

Agora, se nós concordamos com a violência que foi hoje realizada por alguns membros - não 

todos, é claro - da Polícia Civil, aí é melhor o Parlamento não tratar mais de matéria alguma 

nesta Casa. 

Com a palavra o Deputado Sóstenes Cavalcante. (Pausa.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Pedido à Presidência de esclarecimento sobre prazos de Comissão Especial. 

________________________________________ 

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

Presidente, só quero uma informação sobre o que V.Exa. disse. V.Exa. disse que não vai 

suprimir prazo nenhum da Comissão Especial? Essa informação é importante. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. A Comissão Especial vai funcionar por 11 sessões. 

A partir da 11ª sessão, o Regimento Interno permite a votação da matéria até a 40ª sessão. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Já há uma supressão aí. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Até 40 sessões. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Até a 40ª sessão? O português de V.Exa. é melhor do 

que o meu. V.Exa. sabe que até 40 sessões não são necessariamente 40 sessões. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Quando se joga com 11, já está reduzido. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Porém, o debate será garantido. 

Com a palavra o Deputado Sóstenes Cavalcante. (Pausa.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relato sobre invasão de sala de Comissão da Câmara dos Deputados por manifestantes. 

Pedido de reforço da segurança nas dependências da Casa. 

________________________________________ 

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

eu quero comunicar a V.Exa. que sairei do plenário, porque não estou me sentido bem.  
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Eu estava no meio daquela confusão. Eu estava indo em direção à Comissão e a porta foi 

arrombada. O segurança não conseguiu deter o pessoal que estava querendo entrar. Eu não 

posso dizer de onde veio bomba, qualquer coisa, porque quase desmaiei. A minha pressão 

aumentou um pouco. Eu fui atendida no serviço médico.  

Mas eu quero dizer que nós precisamos ter um pouco mais de segurança inclusive nas portas. 

O segurança não conseguiu fechar a porta. Mesmo que ele conseguisse fechá-la, eu acho que 

ela não seria forte o suficiente para barrar a entrada das pessoas. Havia uma multidão, que 

conseguiu entrar. Fizeram uma barreira do lado de cá e conseguiram passar na outra porta. Os 

outros ficaram do outro lado e nós no meio. Nós não tínhamos como fugir dessa situação.  

Eu queria alertar para essa questão da segurança no trânsito na Casa.  

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, fique tranquila! Nós vamos reforçar a 

segurança. Mas nós nunca imaginamos que a própria polícia invadiria outro Poder. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pedido à Presidência de convocação de autoridades em segurança pública para debate do 

tema na Câmara dos Deputados, ante a gravidade da situação em Estados da Federação. 

Sugestão à Presidência de utilização do Auditório Nereu Ramos para recepção de 

manifestantes, com vistas à esquiva de confrontos violentos. 

________________________________________ 

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

o Brasil enfrenta hoje uma das mais graves crises de segurança pública. Essa situação exige 

muito mais de cada um dos Poderes. 

Eu pedi a palavra para sugerir que V.Exa. chame as maiores autoridades do Brasil que 

estudam o tema da segurança pública para pensarmos aqui na Câmara dos Deputados, em 

uma reunião de trabalho, em soluções que possam apoiar o Governo dos Estados e o Governo 

Federal na busca de salvarmos vidas, o que deve ser o nosso objetivo. 
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Nós somos reféns do crime. É impressionante como, ao longo dos últimos anos, paramos, no 

âmbito nacional, de realizar grandes operações contra o tráfico de drogas. Por trás de tudo isso 

no Brasil, há o tráfico de drogas, há os grandes traficantes, que não estão sendo combatidos 

devidamente, com inteligência. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, encerre, por favor. 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Vou concluir, Sr. Presidente.  

Eu quero também lhe fazer uma sugestão sobre os momentos em que grandes contingentes 

populacionais representativos vêm à Câmara dos Deputados. V.Exa. dispõe de um espaço, o 

Auditório Nereu Ramos, que pode servir para receber os integrantes desses movimentos 

quando se dirigem à Casa. Previamente, nós, Deputados e Deputadas, na medida em que 

tenhamos concordância ou diálogo com esses movimentos, poderemos recebê-los naquele 

espaço diferenciado, garantindo que as pessoas entrem na Casa, sejam recebidas e estejam 

com os Parlamentares. 

Dessa forma haveria certo distensionamento. 

Em nada apoiamos atos violentos contra esta Casa ou contra qualquer um. Queremos destacar 

que quem defende os direitos humanos está ao lado do bem, da legalidade e da dignidade. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

004.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 08/02/2017-16:22 

Publ.: DCD - 2/9/2017 - 141 MAJOR OLIMPIO-SOLIDARIEDADE -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com o tratamento dispensado aos agentes policiais no âmbito da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

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

houve a concentração de alguns milhares de policiais civis, de policiais federais, de policiais 

rodoviários federais, de agentes penitenciários, de agentes de escolta e de agentes 

socioeducativos. Eles se concentraram hoje no gramado do Congresso Nacional. 
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Posteriormente, algumas centenas deles quiseram acompanhar a sessão da Câmara dos 

Deputados; houve reação da Polícia Legislativa, e foram jogadas bombas. 

Eu quero dizer que, quando vão entrar o MST, ou índios pelados, ou outros indivíduos de tudo 

quanto é forma, é dada a plena abertura nesta Casa. Quando se trata de um policial, quando 

se trata de um profissional de segurança pública, jogam-se bombas ou gás. Eu quero dizer que 

vão tentar votar a PEC 287, de 2016, no afogadilho, e existe até um cronograma para que seja 

votada até o dia 21!  

Vamos botar fogo neste País! Os profissionais da segurança pública não vão aceitar isso! O 

que está acontecendo no Espírito Santo vai eclodir em todos os Estados brasileiros! 

Basta de vergonha! O que o Governo está fazendo com essa PEC 287? Está arrebentando os 

profissionais da segurança pública! 

Nós não vamos aceitar isso! Aumentem o estoque de munição, aumentem o estoque de 

bomba, porque nós iremos pressionar no País todo! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade aos agentes policiais em luta pela manutenção de direitos previdenciários. 

________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

eu até, às vezes, somo-me às falas do Deputado Major Olimpio, mas hoje ele foi infeliz, porque 

é proibida a entrada de indígenas aqui com maracá, que dizem se tratar de arma, e os 

movimentos sociais viram debates importantes acontecerem aqui, que culminaram na retirada 

de direitos, e também foram proibidos de entrar, na era Eduardo Cunha principalmente. 

Então, qual será a solução? Colocar, agora, portões de aço? Isso não resolverá. As PECs 257 

e 241 criaram problemas sérios. Já há Governador que aprovou lei congelando os salários de 

policiais civis e de policiais militares. 

Eu me solidarizei com o movimento sem saber desse conflito, mas, hoje de manhã, eu fui ao 

ato e ouvi dos policiais que o que está acontecendo no Espírito Santo vai ocorrer em todo o 

País, porque eles não aceitarão a retirada de direitos previdenciários deles. E eles não estarão 

sós. Como ex-dirigente da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação e fundador 
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do SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará eu estarei junto dos 

trabalhadores, ainda que alguns portões sejam quebrados quando for negado a eles o direito 

de acompanhar debates que interfiram no seu futuro e nas condições de dignidade, ou de falta 

dela. 

Portanto, não são mais repressão, mais portões e mais grades que vão resolver esse 

problema, mas transparência e debate democrático. Quando o tema é sério, como o das 

reformas trabalhista e previdenciária, não dá para fechar o Congresso, que se intitula Casa do 

Povo, e achar que o povo vai aceitar de forma pacífica essa violência contra os seus direitos 

históricos. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA FALA DO PRESIDENTE OU NO 

EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

FALA DO PRESIDENTE 

________________________________________ 

Sumário 

Esclarecimentos sobre invasão da Câmara dos Deputados por agentes policiais armados. 

________________________________________ 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Aguarde um pouco, Deputado Orlando Silva.  

Deputados Edmilson Rodrigues e Major Olimpio, V.Exas. foram veementes. Desculpem-me, 

mas a discussão das duas matérias não começou ainda. Não há nenhuma audiência sobre a 

reforma da Previdência marcada para hoje que justifique um policial sacar a arma para poder 

entrar na Câmara dos Deputados. Isso não é necessário. 

Aliás, o Deputado João Campos estava fazendo a intermediação. Eu não sei o que aconteceu 

para gerar toda a confusão. 

Eu espero que todos nós também sejamos solidários aos servidores, aposentados e 

pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que, infelizmente, não recebem os seus salários em 

dia porque o Estado quebrou e a Previdência faliu.  

Então, eu quero que essas pessoas também tenham a nossa solidariedade, para que os 

próximos governos sejam responsáveis e garantam o salário dos servidores em dia e a 

aposentadoria solvente. É nisso que eu acredito.  
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Falo isso, Deputado, porque estou defendendo publicamente a matéria e quero defender o meu 

ponto de vista aqui também. Esse é um direito meu como Deputado. Quero esclarecer os 

motivos pelos quais defendo que a matéria seja discutida, debatida e aprovada ou não.  

O debate será feito. A sociedade será convidada a participar desse debate nas duas 

Comissões. Os prazos constitucionais, legais e regimentais serão garantidos, mas não à base 

de violência, de uma arma afrontando a segurança da Câmara dos Deputados. Esse é o meu 

ponto de vista. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário do PCdoB à proposta de emenda à Constituição sobre reforma 

previdenciária, ante os prejuízos aos trabalhadores. Criticas a manifestação de Deputado em 

defesa da expansão nacional do movimento grevista da Polícia Militar do Espírito Santo. 

________________________________________ 

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

temos que nos preparar porque, nas próximas semanas, seguramente faremos aqui um debate 

franco, direto e aberto sobre a reforma da Previdência. 

A posição da bancada do PCdoB é contrária à proposta de emenda à Constituição que, na 

prática, inviabiliza que trabalhadoras e trabalhadores brasileiros possam alcançar a 

aposentadoria e conquistar seu benefício, fruto do trabalho de uma vida inteira. 

Teremos que nos acostumar com a presença aqui dos trabalhadores e sindicatos, que têm o 

direito legítimo de manifestar sua posição contrária à reforma da Previdência. Faremos um bom 

debate aqui. 

Agora, considero que este Plenário e a Presidência deveriam repelir determinadas 

manifestações aqui. Um colega de São Paulo fez proselitismo político com a tragédia que vive 

hoje o Espírito Santo, onde quase cem pessoas foram mortas em função da crise da segurança 

pública naquele Estado.  

Eu quero repelir qualquer insinuação de que aquela forma de luta da polícia do Espírito Santo é 

o caminho para se garantirem condições dignas para homens e mulheres que trabalham na 

segurança pública daquele ou de qualquer outro Estado. 
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Temos, sim, que colaborar para que os policiais civis e militares tenham condições dignas de 

trabalho. Mas não é insinuando que aquele movimento deva se espalhar pelo País - portanto, 

incitando até os policiais - que vamos conseguir construir um ambiente de segurança. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero repelir a manifestação infeliz de um colega, que fez 

proselitismo político com uma tragédia que atinge alguns Estados do Brasil. Este não é papel 

do Parlamento, este não é o papel do Congresso Nacional. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

004.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 08/02/2017-16:22 

Publ.: DCD - 2/9/2017 - 165 DARCÍSIO PERONDI-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação aos Deputados pelo início do ano legislativo. Vinculação entre o desempenho 

positivo do Governo Michel Temer e o interesse da China e da Inglaterra na realização de 

investimentos no País. Improcedência das críticas à nomeação de Moreira Franco para o cargo 

de Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e da indicação do Ministro da 

Justiça e Segurança Pública afastado, Alexandre de Moraes, para o cargo de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal. Necessidade de realização das reformas trabalhista e 

previdenciária. 

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero inicialmente cumprimentar todos os 

Deputados pelo reinício dos trabalhos neste ano. Os Deputados da Oposição - um abraço -, 

continuam com esse discurso gasto, mas que faz parte da democracia; já todos os 

companheiros e companheiras dos partidos desta extraordinária base do Brasil dos novos 

tempos são protagonistas extraordinários, determinados, do processo de reformas por que 

passa o País.  

Eu, ontem, junto com o Deputado Fausto Pinato, passei 1 hora e meia com um Embaixador. 

V.Exas. sabem com qual Embaixador? O Embaixador da China, preparado e inteligente. Nós 

discutimos a integração entre Brasil e China e a questão da globalização. Eu perguntei a ele o 

que achava da China Comunista, porque lá há um capitalismo especial, muito especial. Ele me 

disse: "Eu estou surpreso, curioso e animado. Como um Governo pode, em 8 meses, fazer 

essa minirrevolução de reformas?" Olhem, disse isso o Embaixador da China. A resposta é: só 

um Governo que tem base, que tem rumo, que tem foco e que tem um Presidente determinado 

e estudioso. 
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E pasmem, Srs. Deputados - não é surpresa para mim porque eu leio um pouquinho sobre a 

relação entre China e Brasil -: a China quer investir cada vez mais no Brasil. 

Eu tive o prazer de dizer para ele que o Governo Michel Temer vai respeitar marcos legais, é 

legalista, não vai fazer projetos de espasmos, vai recuperar o Brasil dos últimos 3 anos, 

quando afundou. Eles querem investir cada vez mais. 

Hoje de manhã conversei com um grupo de investidores ingleses; de novo, a minha surpresa - 

claro, os ingleses mais animados. Eu disse para eles: "Nós temos uma base segura e 

convicta". 

Vou respeitar a Oposição, vou respeitá-la. V.Exas. ouviram o discurso do Líder do PT. É 

incrível, incrível o que ele diz!  

Primeiro, sobre Moreira Franco, ele é uma das melhores cabeças que existem, estudioso, 

preparado. Ele cuida da infraestrutura. Precisava de status de Ministro. Precisava de status de 

Ministro. 

Segundo, sobre foro - foro. Quem tem foro como nós temos, não tem mais recursos. Se um 

processo nosso vem direto para o Supremo, nós vamos gastar muito com advogado, porque 

nós não temos mais recursos.  

E mais: o Presidente Michel Temer preencheu um vazio. O Presidente Michel Temer 

reconheceu, quando acabou com a Secretaria-Geral. Acho que foi o FHC que a criou. Eu 

estava aqui. A Secretaria-Geral cuida da gestão, da administração, da comunicação do Palácio 

- do Palácio! Pareceu que isso era preciso. V.Exas. viram? O Governo Lula não tinha nem 

segurança, como também o Governo Dilma, conforme descobriu a ABIN. O Governo estava 

solto. O que aconteceu? Colocou-se o Prefeito do Palácio - o Prefeito do Palácio. 

 

Em relação ao futuro Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é claro que 

ele vai passar pelo Senado ainda. 

Eu não gostava do Ministro Toffoli. Toffoli era advogado do Partido dos Trabalhadores. 

Naquela época eu era xiita, não tinha visão melhor. Eu estou aqui há 23 anos. E ele, para 

surpresa do mundo, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Governo do PT. 

Mas, no Supremo, ele leu, estudou e agora é um bom Ministro. Parabéns ao PT, que indicou 

Toffoli. 

Moraes é constitucionalista, tem 14 obras sobre Direito Constitucional, tem experiência com 

gestão, tem 49 anos de idade. Ele pode não ser bom em televisão e até é contra o foro 

privilegiado. Uma vez manifestou que não é a favor de prisão na segunda instância. 

Então, comparando-se Toffoli com ele, Toffoli cresceu, e Moraes foi nomeado com toda essa 

bagagem. Toffoli se transformou em um grande Ministro, e Moraes o será. 

Em relação às reformas, chega de mentir! Respeitem a opinião pública! A reforma trabalhista 

não tira direito de ninguém. Quase todas as centrais sindicais aprovaram o grande acordo da 

lei que chegou da reforma da Previdência. Ela é para os aposentados continuarem recebendo, 

é para os nossos filhos e netos se aposentarem. Nenhum direito vai ser roubado. Por favor! Por 

favor, Oposição, estudem, porque a base está estudando! 

Dá-se um novo Brasil, com a humildade, preparo, carisma e coragem do Presidente Michel 

Temer e da nossa base. 
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Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA QUESTÃO DE ORDEM 

QUESTÃO DE ORDEM 

________________________________________ 

Sumário 

Questão de ordem sobre a improcedência da concessão, no âmbito do Projeto de Resolução nº 

148, de 2016, do registro de primeira mulher com direito à voto no Brasil a Mietta Santiago. 

Registro de voto. Críticas à exclusão dos militares das forças armadas da reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, pedi a palavra por uma questão de justiça histórica.  

Há aqui o Projeto de Resolução nº 148, de 2016, por meio do qual a competente Deputada 

Dâmina Pereira está concedendo uma medalha a Mietta Santiago, dizendo que ela foi a 

primeira mulher do Brasil que teve direito a voto, o que é um erro. A primeira mulher que teve 

direito a voto no Brasil foi Celina Guimarães Viana, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 

1927. 

O correto é colocar que foi uma das primeiras, porque, após Celina, Miêtta entrou na Justiça e 

ganhou, sim, direito a voto.  

Era esse o reparo histórico que queria fazer. 

Sr. Presidente, votei nas sessões anteriores com o meu partido, até por conta das 

manifestações em relação à Previdência.  

O Deputado do Governo que estava ali está sendo injusto com a Previdência, sabe por quê? O 

Governo Michel Temer, por exemplo, não teve coragem de colocar as Forças Armadas, que 

geram rombo de 40%, e está penalizando os policiais civis de todos os Estados. A reforma tem 

que ser para todos. Ou se faz reforma para todos ou é "não" à Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado, historiador Silvio Costa. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA REPRESENTANTE DO PARTIDO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária enviada pelo Governo Federal ao Congresso 

Nacional. 

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, cadê o Deputado Darcísio Perondi? 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o sistema de informática da Câmara dos Deputados é muito 

importante para o Brasil porque ele mostra que, nesta Casa, incoerência não é uma palavra 

abstrata, é uma palavra concreta. Aqui nós pegamos na incoerência. Por exemplo, quando eu 

apertar a mão de Perondi, estarei apertando a mão da incoerência. Estou doido para que 

comece o debate da reforma da Previdência Social, porque eu vou olhar no olho de cada um. 

Sabem por quê? Lembro que, no ano passado, para prejudicar a Presidente Dilma Rousseff, 

eles votaram aqui pelo fim do fator previdenciário. Quem vota pelo fim do fator previdenciário 

não tem a menor responsabilidade pública. Eles são irresponsáveis. Ponto. Agora bateu neles 

o ar de gestores, de homens responsáveis pelo futuro do País. 

Vocês não têm moral, a começar por Michel Temer. Michel Temer se aposentou aos 55 anos 

de idade, ganha 30 mil reais por mês e tem a cara de pau de propor uma reforma da 

Previdência. Não vai passar aqui, Deputado Ivan Valente. Sabe por que não vai passar?  

 

Veja que reforma covarde, Deputada Luiza Erundina. As Forças Armadas, Deputado Luiz 

Couto, contribuem com um déficit de 40%. No regime próprio, o déficit é de 70 bilhões. Desses 

70 bilhões, só as Forças Armadas correspondem a 30 bilhões, aproximadamente.  

 

Este Governo não teve coragem de incluir os militares, de incluir as Forças Armadas. Continua 

aquela "boquinha": morre o militar, a viúva pega a aposentadoria; morre a viúva, os filhos 

continuam.  

Muito bem. Não incluíram os militares, mas incluíram os policiais civis de todos os Estados do 

Brasil. Isso é covardia. Não podemos aprovar isso. 

A aposentadoria rural, que foi criada de forma justa em 1988, a meu ver, é uma política de 

inclusão social. Agora querem taxar a aposentadoria rural. Nós não vamos permitir.  
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Nós vamos derrotar essa reforma imprevidente, deste Governo ilegítimo, que não tem moral 

para cobrar da Oposição brasileira que tenha responsabilidade pública. 

Vocês é que são irresponsáveis! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE FALA DO PRESIDENTE OU 

NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

FALA DO PRESIDENTE 

________________________________________ 

Sumário 

Ciência ao Plenário de Atos da Presidência de constituição de Comissão Especial destinada à 

emissão de parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 287-A, de 2016, do Poder 

Executivo, que altera os arts. 37, 40, 42, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, sobre 

alteração das regras da seguridade social; e de constituição de Comissão Especial destinada à 

emissão de parecer ao Projeto de Lei n° 6.787, de 2016, do Poder Executivo, que altera o 

Decreto-Lei n° 5.452, de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei n° 6.019, de 1974, 

para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre 

trabalho temporário. 

________________________________________ 

O SR. PRESIDENTE (André Fufuca) - Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 

conhecimento ao Plenário dos seguintes 

Ato da Presidência 

 

Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição n° 287-

A, de 2016, do Poder Executivo, que "altera os arts. 37, 40, 42, 149,167, 195, 201 e 203 da 

Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras 

providências", e 

Resolve 

I - designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da 

relação anexa; 

II - convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se 

no dia 09 de fevereiro, quinta-feira, às 15 horas, no Plenário 01 do Anexo II. 
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Brasília, 9 de fevereiro de 2017. 

Rodrigo Maia 

Presidente da Camara dos Deputados 

 

COMISSÃO ESPECIAL  

PROPOSIÇÃO: PEC 287-A/16 

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 

Titulares: Adail Carneiro (PP), Alexandre Baldy (PTN), Arnaldo Faria de Sá (PTB), Carlos 

Marun (PMDB), Darcísio Perondi (PMDB), Diego Garcia (PHS), Erivelton Santana (PEN), José 

Carlos Aleluia (DEM), Julio Lopes (PP), Lelo Coimbra (PMDB), Maia Filho (PP), Major Olimpio 

(SD), Mauro Pereira (PMDB), Pauderney Avelino (DEM), Professor Victório Galli (PSC), 

Vinicius Carvalho (PRB). 

Suplentes: Alceu Moreira (PP), Beto Salame (PP), Cristiane Brasil (PTB), Dulce Miranda 

(PMDB), João Campos (PRB), Junior Marreca (PEN), Mandetta (DEM), Marcelo Matos (PHS), 

Marcus Vicente (PP), Nelson Meurer (PP), Onyx Lorenzoni (DEM), Paulo Pereira da Silva (SD), 

Pedro Chaves (PMDB), Pr. Marco Feliciano (PSC), Ronaldo Benedet (PMDB), 1 vaga. 

 

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 

Titulares: Arlindo Chinaglia (PT), Assis Carvalho (PT), Capitão Augusto (PR), Eros Biondini 

(PROS), Jandira Feghali (PCdoB), José Mentor (PT), Laerte Bessa (PR), Marcelo Álvaro 

Antônio (PR), Pepe Vargas (PT), Reinhold Stephanes (PSD), Thiago Peixoto (PSD). 

Suplentes: Cabo Sabino (PR), Davidson Magalhães (PCdoB), Delegado Waldir (PR), Luiz 

Sérgio (PT), Luizianne Lins (PT), Reginaldo Lopes (PT), Rubens Otoni (PT), Victor Mendes 

(PSD), 3 vagas. 

 

PSDB/PSB/PPS/PV 

Titulares: Arthur Oliveira Maia (PPS), Bebeto (PSB), Eduardo Barbosa (PSDB), Evandro Gussi 

(PV), Giuseppe Vecci (PSDB), Heitor Schuch (PSB), Marcus Pestana (PSDB). 

Suplentes: Adilton Sachetti (PSB), Marcos Abrão (PPS), Maria Helena (PSB), Roberto de 

Lucena (PV), 3 vagas. 

 

PDT 

Titular: 1 vaga. 

Suplente: 1 vaga. 
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PSOL 

Titular: Ivan Valente. 

Suplente: Edmilson Rodrigues. 

 

Rede 

Titular: Alessandro Molon. 

Suplente: Miro Teixeira. 

 

 

Ato da Presidência 

 

Nos termos do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir 

Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei n° 6.787, de 2016, do Poder 

Executivo, que "altera o Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 - Consolidação das Leis 

do Trabalho, e a Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre eleições de 

representantes dos trabalhadores no local de trabalho e sobre trabalho temporário, e dá outras 

providências", e 

Resolve 

I - designar para compô-la, na forma indicada pelas Lideranças, os Deputados constantes da 

relação anexa;  

II - convocar os membros ora designados para a reunião de instalação e eleição, a realizar-se 

no dia 09 de fevereiro, quinta-feira, às 15 horas, no Plenário 02 do Anexo II. 

Brasília, 09 de fevereiro de 2017. 

Rodrigo Maia 

Presidente da Câmara dos Deputados 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL 

PROPOSIÇÃO: PL 6.787/16 

PMDB/PP/PTB/DEM/PRB/SD/PSC/PHS/PTN/PMN/PRP/PSDC/PEN/PRTB 

Titulares: Antonio Bulhões (PRB), Celso Maldaner (PMDB), Daniel Vilela (PMDB), Diego Garcia 

(PHS), Efraim Filho (DEM), Eli Corrêa Filho (DEM), Gilberto Nascimento (PSC), Jerônimo 

Goergen (PP), Jones Martins (PMDB), Laercio Oliveira (SD), Lázaro Botelho (PP), Renata 
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Abreu (PTN), Ronaldo Carletto (PP), Sergio Souza (PMDB), Walney Rocha (PEN), Zeca 

Cavalcanti (PTB). 

Suplentes: Abel Mesquita Jr. (DEM), Alceu Moreira (PMDB), Arthur Lira (PP), Covatti Filho 

(PP), Darcísio Perondi (PMDB), Fernando Monteiro (PP), Junior Marreca (PEN), Laura Carneiro 

(PMDB), Marcelo Matos (PHS), Mauro Pereira (PMDB), Paes Landim (PTB), Paulo Pereira da 

Silva (SD), Pr. Marco Feliciano (PSC), Roberto Sales (PRB), 2 vagas. 

 

PT/PSD/PR/PROS/PCdoB 

Titulares: Benedita da Silva (PT), Bilac Pinto (PR), Cabo Sabino (PR), Daniel Almeida (PCdoB), 

Edmar Arruda (PSD), Eros Biondini (PROS), Gorete Pereira (PR), Goulart (PSD), Helder 

Salomão (PT), Patrus Ananias (PT), Wadih Damous (PT). 

Suplentes: Assis Melo (PCdoB), Evandro Roman (PSD), Leonardo Monteiro (PT), Paulão (PT), 

Robinson Almeida (PT), Waldenor Pereira (PT), 5 vagas. 

 

PSDB/PSB/PPS/PV 

Titulares: Arnaldo Jordy (PPS), Átila Lira (PSB), Evair Vieira de Melo (PV), Fabio Garcia (PSB), 

Geovania de Sá (PSDB), João Gualberto (PSDB), Rogério Marinho (PSDB). 

Suplentes: Carmen Zanotto (PPS), Danilo Cabral (PSB), Elizeu Dionizio (PSDB), Evandro 

Gussi (PV), Marinaldo Rosendo (PSB), Vitor Lippi (PSDB), 1 vaga. 

 

PDT 

Titular: 1 vaga. 

Suplente:. 1 vaga. 

 

PSOL 

Titular: Chico Alencar. 

Suplente: Luiza Erundina. 

 

PSL 

Titular: Alfredo Kaefer. 

Suplente: Dâmina Pereira. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Legitimidade do exercício da presidência pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá nos trabalhos de 

instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social. Razões da não indicação 

pelo PDT de membros para o colegiado. Posicionamento do partido em defesa dos 

aposentados e trabalhadores brasileiros. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, quero aqui tratar de dois assuntos que considero necessários.  

Em primeiro lugar, tem ampla razão o Deputado Arnaldo Faria de Sá. S.Exa. é o decano nesse 

processo pelos mandatos que têm. Se S.Exa. tem mais mandatos é o que tem, por direito, a 

legitimidade de presidir a instalação da Comissão Especial. Isso não é da vontade do 

Presidente, não é da vontade de um ou outro membro da Casa. Isso é da lei, é do Regimento, 

é da regra. Por consequência, está cheio de razão o Deputado Arnaldo Faria de Sá. E nós 

queremos com ele fazer coro, para que esta Casa não transgrida uma norma que é essencial, 

fundamental. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero dizer que todos os partidos fizeram indicação de seus 

membros para a Comissão Especial, com exceção do PDT. O PDT não indicou os seus 

membros porque nós queremos que este debate se amplie, mas o que nós estamos vendo, 

testemunhando, sentindo e percebendo é que a Câmara dos Deputados, a Mesa, enfim, o 

Plenário como um todo está atropelando todo esse processo.  

Nós não queremos que isso seja atropelado. Nós queremos que isso seja debatido com a 

sociedade, com o cidadão, com a cidadania, com a sociedade civil organizada, com aquele que 

é a razão de ser disso tudo, o aposentando, o futuro aposentado e os próprios aposentados, 

pois são eles que, em última análise, vão pagar a conta. O cidadão, o trabalhador é quem vai 

pagar essa conta. 

Por isso, Sr. Presidente, eu vou encerrar a minha manifestação, dizendo que o PDT vai se 

posicionar muito claramente a favor do aposentado, a favor do trabalhador, a favor do 

aposentando. Se nós considerarmos que o cidadão terá que contribuir por 49 anos e que a 

idade mínima para aposentadoria é de 65 anos - eu vou fazer uma conta rápida: 65 menos 49 

é igual a 16 -, a pessoa tem que contribuir desde os 16 anos de idade sem faltar um dia, sem 
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faltar uma semana, sem faltar um mês para que aos 65 anos de idade tenha 49 anos de 

contribuição e possa ter chance de ter a sua aposentadoria. Essa é uma coisa exagerada. 

Eu até trouxe o meu filho aqui, o Íkaro Chesani Pompeo de Mattos, para começar a ensiná-lo, 

pois daqui a alguns dias ele vai ter que começar a trabalhar. Se um dia na vida ele quiser se 

aposentar - para que ele venha a poder se aposentar, quem sabe, tenha uma chance de no 

final da vida se aposentar -, com 14 anos de idade ele vai ter que começar a contribuir para o 

INSS. 

Este é o melhor exemplo disso que o Brasil precisa saber, conhecer, compreender. Aqui está o 

exemplo. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a não apresentação de resposta pela Presidência a questão de ordem. Crítica 

à ação da base governista com o intuito de garantir a instalação da Comissão Especial da 

Reforma da Previdência Social. Defesa do exercício da Presidência dos trabalhos de instalação 

do colegiado pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago duas 

questões. A primeira é em relação ao que aconteceu na sessão passada. O Deputado Carlos 

Manato havia prometido dar uma resposta à questão de ordem, mas ele praticou um golpe e 

saiu. O acordo foi que ele desse uma resposta no começo desta sessão. Então, deixo claro 

que a questão do quórum não importa, o que importa é o acordo que foi feito entre os 

Parlamentares. 

Em segundo lugar, o vale-tudo com que o Governo quer conduzir a reforma da previdência 

será enfrentado devidamente.  
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Veja o que acaba de acontecer agora. O Deputado Arnaldo Faria de Sá tem oito mandatos 

consecutivos e integrais, como titular. Ele é a pessoa que está em condições de presidir a 

abertura dos trabalhos da Comissão Especial, mas foram buscar outro Parlamentar que não 

tem as mesmas prerrogativas, porque a suplência não é contada da mesma forma que a 

titularidade. Como eles têm o mesmo número de mandatos, se contada a suplência, por ter 

uma idade superior, o outro poderia presidir os trabalhos. 

Eu acho que nós começamos mal. Isso para mim cheira a golpe! Isso é vale-tudo! Nós 

sabemos o que está em jogo na reforma da Previdência, o desmonte da proteção social no 

nosso País, com o objetivo de fazer com que a indústria da previdência privada seja 

beneficiada. Querem matar o trabalhador rural e fazer a mulher batalhadora trabalhar de 10 a 

20 anos a mais. Nós sabemos disso tudo. Propor 65 anos como idade mínima para acesso aos 

benefícios de prestação continuada significa acabar com esse direito. 

Então, nós estamos começando muito mal. Eu estou prevenindo a Casa, porque isso vai gerar 

uma tensão na Comissão Especial. Nós estaremos lá como membro titular. É insuportável esse 

tipo de manobra que está sendo feita e a pressa com que está sendo feita. 

Nós não sabíamos, até há pouco, o horário da reunião da Comissão Especial e se ela iria 

acontecer. De repente, tudo tem que andar rapidamente aqui, de acordo com os golpistas e de 

acordo com aqueles que agora ganham proteção: Moreira Franco, Lobão, Alexandre de 

Moraes. 

O próprio Presidente da Câmara, acusado ontem, deveria estar aqui hoje para dirimir essas 

questões e assumir a responsabilidade de estar à frente da implantação da Comissão da 

Reforma da Previdência e da Comissão da Reforma Trabalhista. 

Então, quero deixar registrado o protesto do PSOL. E nós vamos levar esta discussão também 

à Comissão Especial daqui a alguns minutos. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Expectativa de 

manifestação do Supremo Tribunal Federal - STF sobre declarações do ex-Deputado Eduardo 
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Cunha no âmbito da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, a respeito de delações 

premiadas. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, logo mais será instalada nesta Casa a Comissão Especial que trata da reforma da 

Previdência. Isso muito nos preocupa porque o texto inicial que chega a esta Casa não 

significa a reforma da Previdência, mas, sim, uma proposta de "deforma" do Estado brasileiro. 

Trata-se de uma reforma que, de certa maneira, tira a condição de sobrevivência de 100 

milhões de homens e mulheres que recebem renda justa das instituições onde trabalham. Essa 

reforma levará todos os brasileiros e brasileiras acima de 65 anos à mais dolorosa pobreza que 

poderá haver nos próximos 10, 15 ou 20 anos. 

Eu não quero acreditar, Sr. Presidente, que os membros desta Casa venham a colocar as suas 

digitais a favor de uma situação tão dolorosa para o trabalhador da cidade, mais 

especificamente ao trabalhador do campo. Estou falando daquele cidadão do interior do País 

que está produzindo o arroz, o tomate, o feijão, os alimentos que chegam à mesa dos 

trabalhadores e das trabalhadoras. Não é possível que se tire dessas pessoas a condição 

mínima de sobrevivência, como se apresenta lamentavelmente nesse texto neste momento. 

Sr. Presidente, o mais cruel é que essa proposta desequilibra, de uma vez por todas, a nossa 

Previdência. Um cidadão hoje de 13, 14, 15 ou 16 anos não tem mais nenhuma esperança de 

se aposentar, porque ele precisaria trabalhar a partir dos 16 anos, por 49 anos ininterruptos, 

para poder, aos 65 anos, ter uma aposentadoria mínima, Deputada Erika Kokay. 

Ora, imaginem como um trabalhador da roça, que tem uma estiagem de 5 a 6 anos, terá 

condição de recolher mês a mês uma contribuição para a Previdência durante 49 anos. É uma 

sentença de morte principalmente para aqueles homens e mulheres mais dependentes da 

Previdência Social. 

Mais ainda, Sr. Presidente, nós já estamos chegando à nossa quarta revolução industrial, e a 

base de cálculo que ainda se usa para a poupança da Previdência é como se estivéssemos 

ainda na primeira revolução industrial. 

Já se discute hoje a possibilidade de, em alguns anos, termos um carro que não precise mais 

de motorista, porque será dirigido pela própria tecnologia. Precisamos ver que hoje a base de 

cálculo utilizada é a da época em que se precisava de 40 pessoas para produzir um carro. Hoje 

uma máquina e duas a três pessoas produzem esse carro, e ainda continuamos a ter a mesma 

base de cálculo, sacrificando e crucificando todo trabalhador mais humilde, para que ele possa 

fazer essa poupança da Previdência. Isso sem considerar a omissão do Governo do Estado, 

que deixa de recolher aquilo que está na Constituição brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos aqui exatamente para reafirmar a nossa posição contrária a 

essa "deforma" do Estado brasileiro, esse quebrado Estado brasileiro, essa forma de 

desempregar homens e mulheres do nosso País. O desemprego tem aumentado dia a dia pelo 

pacote da maldade enviado pelo Governo para cá nos últimos anos.  

Sr. Presidente, também não podemos deixar passar despercebida a manifestação que ex-

Presidente desta Casa Eduardo Cunha fez recentemente. Eduardo Cunha foi para o tudo ou 

nada, Deputado Ságuas Moraes. Ele disse, com todas as letras, que hoje lá em Curitiba está 

montado o "hotel da delação" e que logo mais, quando for julgado, ou o STF o absolve ou ele 

vai apodrecer na cadeia, de forma rançosa, porque, lamentavelmente, alguns setores do 
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Judiciário têm rasgado a Constituição e destratado a lei brasileira. Nós vamos ver o que pensa 

o STF ainda na tarde de hoje. 

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse divulgado nos meios de comunicação 

da Casa. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da reconceitualização de seguridade nos debates sobre a reforma previdenciária. 

Preocupação com a questão portuária no Brasil, em especial com o porto do Município de 

Ilhéus, Estado da Bahia. 

________________________________________ 

O SR. BEBETO (PSB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas, 

nós recebemos nesta Casa projetos do Executivo que dispõem sobre a reforma da Previdência 

e a reforma trabalhista. É óbvio que os dois temas são complexos por natureza. 

A reforma da Previdência, que incidirá diretamente sobre os direitos individuais dos cidadãos e 

das cidadãs brasileiras, provocará uma alteração substantiva na concessão de benefícios e no 

acesso à Previdência. 

Penso que este tema exigirá de todos nós - e aqui os Srs. e Sras. Deputadas já deram a 

demonstração disso - muita temperança política e muito equilíbrio para abordar algo que 

dispõe e que protege socialmente o trabalho, que está na ordem da proteção social da vida de 

homens e mulheres que, pelo trabalho, buscam as suas respectivas aposentadorias. 

Eu tenho em conta que este tema merece uma reflexão de todos nós e uma reconceitualização 

da condição da Previdência no nosso País. 

O entendimento que trago a esta Casa - e que, por certo, haverei de apresentar no âmbito da 

Comissão Especial - é de que nós promovamos, à luz do que reclama a própria Constituição, o 

conceito de seguridade, para separar o conceito de seguridade, que tem um tripé assentado na 

Previdência, na assistência social e na saúde, a fim de, ao conceitualizar essa condição, 

aprofundar o debate de modo qualitativo, e, a partir dele, iniciar também uma discussão sobre 

a forma de financiamento.  

Penso que, estrategicamente, aqueles que querem efetivamente discutir com seriedade e 

propor uma reforma da Previdência de modo a constituir uma solvência dessa Previdência que 

tratará da vida de todos nós devem discutir a base do financiamento. Sem isso ficaremos com 
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um debate estrábico, de um lado e de outro, cada um com sua assertiva, um lado indicando 

haver superávit, e o outro dizendo que há um déficit previdenciário, sem que cheguemos a uma 

conclusão sobre essas condições de financiamento. 

Portanto, nós vamos obviamente abordar esses temas. E é claro que a sociedade espera desta 

Casa as condições e o equilíbrio necessários para, efetivamente, todos nós repousarmos a 

nossa atenção sobre este tema, que é dos mais importantes e complexos para a sociedade 

brasileira. 

Tanto é assim que aprofundarei, em momento apropriado, meu caro Deputado Ságuas e 

companheiros, uma preocupação que já trago agora, previamente, sobre a abordagem, o 

conceito que nós vamos empregar, Deputada Erika Kokay. Sem a reconceitualização da 

condição da Previdência, até para definir quais são as responsabilidades do Governo e quais 

são as da própria sociedade, nós não conseguiremos chegar a um entendimento. Precisamos 

conceitualizar melhor esse processo e aí saber o que é contributivo, o que é responsabilidade 

de Governo e qual é a responsabilidade da sociedade. 

Outro tema que me preocupa, Sr. Presidente, e eu o trago nesta tarde, para encerrar, é o 

relativo aos portos. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de abordar o ex-Secretário de 

Portos do então Governo da Presidenta Dilma e propor a ele que fizesse, no âmbito do seu 

Ministério, negociando com a Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA, uma 

avaliação sobre o porto público da cidade de Ilhéus. Os portos brasileiros, evidentemente, 

precisam ser vistos como espaços de relações comerciais e também econômicas. O Estado da 

Bahia tem o porto de Ilhéus, o único que é público, e nós reclamamos do então Ministro que 

adotasse uma medida urgente a fim de evitar que as cargas que por ali são escoadas fossem 

obstaculizadas em função do problema de dragagem que nós estamos enfrentando. 

Amanhã, teremos uma audiência pública convocada pelos sindicatos da área portuária, que 

cumprem o seu papel na condição de preservar emprego, mas também demonstram 

preocupação com a economia e com um importante equipamento público, que serve à Bahia e 

ao Brasil. Eles chamam uma audiência pública naquela cidade a fim de sensibilizar a CODEBA, 

no Estado da Bahia, o Governo Federal e os agentes econômicos e sociais para o grave 

problema. 

Se nós não tomarmos a iniciativa imediata de realizar a dragagem, o escoamento de cargas 

que hoje é feito pelo porto público da nossa cidade por certo será interrompido, com grave 

prejuízo à economia regional e local, da cidade, e aos trabalhadores que vivem da atividade 

portuária.  

Portanto, eu trago essa preocupação e reclamo ao Governo Federal e à CODEBA que 

imediatamente tenham sensibilidade, a fim de que nós possamos realizar a dragagem e fazer 

com que o porto, que é o único da cidade e da região, continue a atuar em benefício do Estado, 

do País e da nossa economia. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Incoerência de discursos de Deputados oposicionistas sobre a crise econômica e moral no 

Brasil. Retomada do crescimento do País no Governo Michel Temer. Necessidade de 

realização das reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

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

Deputado Sóstenes Cavalcante, colegas Deputados e Deputadas, vivemos um momento muito 

importante no País. Acabamos de assistir agora a uma colega Deputada fazer o seu 

pronunciamento na tribuna. 

E eu quero dizer uma coisa: os colegas Deputados do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB, 

do PSOL e de outros partidos acham que o povo brasileiro tem amnésia. Mas foram esses 

partidos, nos Governos Lula e Dilma, que colocaram o Brasil no chão, de joelhos. Quebraram o 

Brasil, saquearam os cofres público, criaram o maior regime de corrupção da história e, agora, 

se veem no direito, num momento em que o nosso País tem uma retomada no crescimento 

com os projetos aprovados no final do ano passado, nos últimos 6 meses, de continuar o 

trabalhando contra o nosso País. 

No dia de hoje terão início os debates da reforma da previdência e da reforma trabalhista. Eu 

me dirijo ao nosso povo brasileiro, formado em sua maioria por pessoas inteligentes. O Brasil 

começou a melhorar quando nós fizemos o impeachment da então Presidente Dilma, do qual 

eu tive o prazer de votar a favor, assim como mais 366 Deputados. Quando ouvirem algum 

Deputado do PT, do PCdoB e de outros partidos falarem, não se iludam, pois foram eles que 

quebraram o nosso Brasil. 

Agora nós vamos iniciar um debate franco, transparente, com reuniões e audiências públicas 

nas Comissões. Nós convidaremos autoridades da área da previdência, inclusive pessoas 

contrárias à reforma, mas vamos mostrar para o povo brasileiro a real situação do nosso País e 

buscar subsídios para que possamos fazer uma reforma justa. 

O que é uma reforma justa? É a que garante ao cidadão que está aposentado e àquele que vai 

se aposentar a partir de agora a certeza de chegar à boca do caixa e receber o salário, porque 

é assim que ocorre em país sério. Se continuar do jeito que está, daqui a pouco vai acontecer 

como no meu Estado, o Rio Grande do Sul, onde ex-Governador Tarso Genro, do Partido dos 

Trabalhadores, deixou o Estado quebrado, falido, e o atual Governador, José Ivo Sartori, tem 

que fazer reformas drásticas e parcelar o salário em até nove vezes, porque não tem dinheiro. 

Nós não podemos deixar acontecer isso com o Brasil. 

Nós não vamos impor nada. Nós vamos dialogar, nós vamos conversar. Nós - o Presidente 

Michel Temer, o Ministro Henrique Meirelles e os partidos da base - queremos o melhor para o 
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Brasil, com diálogo, sem impor nada goela abaixo. Também vai ser assim na reforma 

trabalhista. 

Eu conheço a Câmara dos Deputados. Sou uma pessoa assídua neste plenário, sem nenhuma 

falta. Por isso eu digo que a maioria absoluta dos Deputados e Deputadas desta Casa quer o 

melhor para o nosso País. E o melhor para o nosso País não é obstruir sessão, não; é debater 

com sinceridade, é debater com coragem.  

Os que foram do último Governo devem assumir que fizeram o pior governo da história. Os 

petistas deveriam vir à tribuna para dizer o seguinte: "Meu povo, nós administramos muito mal, 

nós fomos horríveis, e agora queremos ajudar o País". Não, eles fazem o contrário: ajudaram a 

quebrar e agora querem ajudar a destruir o resto. E não é por aí. 

Então, eu quero dizer com toda a tranquilidade que vou fazer parte da reforma da previdência e 

da reforma trabalhista, para dialogar, para conversar, respeitando as pessoas, respeitando 

empresário, respeitando trabalhador.  

E uma coisa é certa de se fazer quando um Parlamentar do PT ou do PCdoB falar: dar um 

passo para trás, porque foram eles que quebraram o nosso Brasil, foram eles que destruíram 

as finanças do nosso Brasil, que agora nós estamos colocando nos trilhos e vamos colocar 

ainda mais. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Sóstenes Cavalcante) - Obrigado, nobre Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de realização da reforma previdenciária sem prejuízos aos trabalhadores e 

aposentados. Liberação de recursos pelo Governo do Estado de Pernambuco para a 

construção de cisternas para consumo humano e de caráter produtivo. Ações e investimentos 

do Governo Paulo Câmara para enfrentamento dos efeitos da estiagem no Sertão 
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pernambucano. Elogio à Escola Regional de Ensino Médio - EREM Osa Santana, no Município 

de Petrolina, Estado de Pernambuco, pela aprovação de estudantes da unidade escolar pública 

em exames vestibulares. Homenagem póstuma ao agricultor Elias Príncipe, do Município de 

Serra Talhada, Estado de Pernambuco.  

________________________________________ 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, antes de meus três pronunciamentos que eu tenho aqui, aos quais eu peço a 

V.Exa. que dê a devida divulgação, gostaria de dizer que hoje é um dia que o Brasil tem que 

olhar para esta Casa, a Casa do povo brasileiro. Com tantas reformas que já se fizeram, a 

Constituição Federal que ajudamos a fazer aqui, principalmente eu que já estou no Parlamento 

há mais de 30 anos, temos que saber que muitas coisas são necessárias, mas temos que olhar 

qual a necessidade e como fazer. 

Eu estava ouvindo o Deputado Mauro Pereira, e realmente acho que é importante que seja 

feita a reforma da Previdência, porque sabemos que a média de vida cresceu. Da mesma 

maneira que votei aqui contra o teto - entendo que não é o estudante, que não é a pessoa que 

está doente, que não é o trabalhador que vai pagar a conta ou a dívida que alguém fez, tenha 

sido o PT ou quem quer que seja -, não pode um aposentado, um trabalhador, um policial, um 

professor pagar a dívida da Previdência Social que não foi feita por eles. 

Sr. Presidente, quero pedir a V.Exa. que seja publicado pronunciamento que faço sobre os 

mais de 16 milhões de reais que o Governador Paulo Câmara investe lá em Pernambuco na 

construção de cisternas, a seca hoje já arrasa não apenas o Sertão, mas também o Agreste. 

Faço outro pronunciamento sobre o EREM Osa Santana de Petrolina, uma escola pública, que 

traz a Ariele como aprovada no vestibular de Medicina, além de mais cinco alunos: a Luana, 

em Medicina também, na UNIVASF, Gabriel, Ariel, Juliana e Mateus. Por isso que nós já 

estamos vendo muitas escolas particulares em dificuldades. 

Há ainda outro pronunciamento em que registro, com tristeza, o falecimento de uma pessoa 

muito importante para mim e para a minha família, Sr. Elias Príncipe, no último sábado, dia 4 

de fevereiro, em Serra Talhada. Ele era tio de minha esposa Rocksana Príncipe e original da 

agricultura familiar de Tauapiranga, no Município de Serra Talhada, onde nasceu Lampião. O 

Sr. Elias teve um cuidado muito grande como agricultor. Era uma pessoa humilde e criou muito 

bem seus oito filhos: Tadeu, Fátima, Ana Maria, Pedro, Ivete, Clene, Giovane e Ana Lúcia 

Príncipe, os quais lhes deram 19 netos. Hoje são funcionários públicos, quatro advogados, dois 

médicos, outros estudantes. 

O Sr. Elias casou-se aos 25 anos de idade com a D. Maria Elita Lima, que tinha apenas 16 

anos. Viveu com ela, e só com ela, 65 anos, constituindo essa família bonita. Ele faleceu aos 

90 anos de idade.  

Eu não pude estar presente, mas vou amanhã com a Rocksana à missa de 7º dia. 

Gostaria de dizer das nossas orações para a família. Pessoas como o Sr. Elias Príncipe, que 

fez esse trabalho extraordinário de criar uma família, Deputado Luiz Couto, filho de pobre, de 

agricultor, lá do interior do Município de Serra Talhada, oito filhos, 19 netos e bisnetos, nós não 

podemos deixar de registrar nos Anais desta Casa, que é a Casa do Povo. 

Sr. Presidente, como já falei neste Pequeno Expediente, vou dispensar o tempo que a 

Liderança do meu partido me concedeu para que os demais Deputados possam falar. No meu 

lugar, vai falar a Deputada Janete Capiberibe, talvez o Flavinho ou outros Deputados. 
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Quero deixar registrado para a família do Sr. Elias Príncipe os nossos sentimentos e dizer que, 

amanhã, se Deus quiser, estaremos em Serra Talhada para a missa de 7º dia. Peço orações. 

O Sr. Elias vai para o céu, porque aqui na terra ele já fez o que tinha que fazer. Que sua família 

possa continuar com esse grande amor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SARA 

liberou, nos últimos 60 dias, R$ 16,587 mil para a construção de cisternas de consumo humano 

(1ª água) e de caráter produtivo (2ª água). A SARA repassou os recursos a 11 entidades 

ligadas a terra, responsáveis pela implantação dos equipamentos. Na atual gestão, foram 

investidos cerca de R$ 116 milhões na construção de 24.826 cisternas, beneficiando mais de 

120 mil pessoas. 

Em 2016, foram empregados R$ 35,3 milhões na ação, uma parceria entre o Governador Paulo 

Câmara, o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e as entidades. Em 

virtude das liberações, na próxima semana, haverá nova reunião de acompanhamento da 

execução, com todos os envolvidos. 

Nos últimos dois meses foram liberados: R$ 4.110.764,47 para a Diocese de Pesqueira (Itamar 

de Carvalho); R$ 2.276.415,10 para a COPAGEL (Carlos José da Luz); R$ 1.545.242,60 para o 

CECOR (Manuel Anjos); R$ 1.340.913,00 para a Chapada (Alexandre Pereira); R$ 

1.044.882,01 para a Diocese de Caruaru (Padre Alexandre); R$ 1.885.689,46 para a Cáritas 

(Ângelo Zandré); R$ 714.919,27 para a SERTA (Germano Barros Ferreira); R$ 610.720,51 

para a CEDAPP (Maria Elizabete Pires Martins); R$ 368.576,80 para o Centro Sabiá 

(Alexandre Pires) e R$ 214.186,34 para a Diaconia (Waneska Bonfim). 

A FETAPE, Sr. Presidente, coordenada por Doriel Saturnino Barros, está entre as instituições 

que mais receberam recursos. Em 60 dias, foram liberados R$ 2.474.720,55 e, ao longo de 

2016, R$ 7,8 milhões, para a execução de 4.360 equipamentos. Em 2017, em virtude da 

relação contratual de implantação das cisternas, haverá um acompanhamento mais próximo 

das obras e do fluxo financeiro, por parte do MDSA. 

"Essa agilidade vai permitir a celebração de novos convênios, inclusive com a possibilidade de 

ampliação dos valores. Vamos estreitar cada vez mais a relação com essas entidades e fazer 

um acompanhamento de perto, o que vai proporcionar ainda mais celeridade aos processos", 

pontuou o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton Mota. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de enaltecer o excelente trabalho 

desenvolvido pela Escola Regional de Ensino Médio - EREM Osa Santana de Petrolina. O 

referido educandário comprova que é possível ser uma escola pública de qualidade, apesar de 

todas as dificuldades. 

Recentemente, a aluna Ariele, filha de um pequeno agricultor, residente na Zona Rural de 

Petrolina, no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, agora ocupará uma das tão almejadas 

cadeiras de Medicina da Universidade de Pernambuco - UPE de Garanhuns. 
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Outra aluna chamada Andréia, que ganhou o mundo, através de um intercâmbio, volta do 

Canadá para sua casa de educação, cheia de novos conhecimentos para repassar suas 

experiências para os seus colegas.  

Além da aprovação de vários alunos em diversas instituições de ensino de Pernambuco, como 

Luma Mariana, primeira aluna aprovada em Medicina, Turma de 2010. Temos ainda cinco 

alunos aprovados em Medicina: Ariele (UNIVASF), Gabriel (UNIVASF), Juliana (UNIVASF), 

Matheus (UNIVASF) e Luma Mariana. Estes e todos os demais alunos que conquistaram uma 

cadeira nas Universidades, enchem a escola de orgulho. 

A origem do nome da escola foi uma homenagem justa à Profa. Osa Santana de Carvalho, 

semeadora do progresso educacional em Petrolina. 

Em 13 de maio de 1982 abre suas portas para a comunidade do conjunto habitacional Cohab 

Massangano e bairros circunvizinhos. Em 2008 passa a funcionar em regime semi-integral, 

sendo oficializada como escola de referência em ensino médio. 

Apresenta uma excelente estrutura física, composta por 12 salas de aula, uma sala de 

coordenação, uma sala de direção, quatro salas de laboratórios, dois pátios, uma copa, uma 

biblioteca, uma sala de professores, uma quadra coberta, um núcleo administrativo e um 

núcleo sócio educacional. 

Tem como gestora, Cleoneide Maria Alves Lima e é formada por 36 profissionais, atendendo a 

uma demanda de 546 alunos do ensino médio, oriundos de diferentes bairros, condições 

sociais, econômicas, étnicas, cultos e crenças religiosas. 

Como resultado do trabalho de toda a equipe, destacou-se no ano de 2010, obtendo o terceiro 

lugar na avaliação do IDEPE entre as 108 escolas de regime semi-integral existentes no 

Estado. 

A escola tem como missão contribuir para formação de cidadãos críticos e conscientes, 

atuantes na vida profissional garantindo o acesso e a permanência num ambiente de 

cooperação, criatividade e respeito mútuo. 

Sua visão é ser espaço de construção, transformação e criação de oportunidades, 

consolidando campos de aprendizagem sistemática e permanente. 

Parabéns a todos que fazem a Escola Regional de Ensino Médio - EREM Osa Santana de 

Petrolina, principalmente sua Diretora Cleoneide Maria Alves Lima!  

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamento registrar desta tribuna o falecimento, no último 

sábado, dia 04 de fevereiro, aos 90 anos de idade, do grande amigo Elias Príncipe, tio de 

minha esposa Rocksana Príncipe, original da agricultura familiar de Tauapiranga, do Município 

de Serra Talhada. 

Elias Príncipe, filho de Miguel Príncipe e D. Marcolina Príncipe, nasceu no Distrito de 

Tauapiranga, no final de 1925.  

Casou-se aos 25 anos de idade, com Maria Elita de Lima, com 16 anos, convivendo com a 

mesma durante 65 anos, até o seu falecimento no último sábado.  

Elias Príncipe que tinha 12 irmãos, deixou oito filhos: Tadeu, Fátima, Ana Maria, Pedro, Ivete, 

Clene, Giovane e Ana Lúcia Príncipe, além de 19 netos e quatro bisnetos. Quatro dos seus 
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netos são advogados, dois médicos e os demais nas escolas e universidades, estudando por 

recomendação do vovô. 

Com uma visão progressista, mesmo tendo nascido nas caatingas do sertão pernambucano, 

Elias Príncipe educou seus filhos nas melhores escolas de Serra Talhada e do Recife, 

formando a todos. Seus filhos são contadores, advogados, pedagogos, professores, dentre 

outras profissões, além de funcionários públicos e empresários. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma enorme perda para toda a sua família e a localidade de 

Tauapiranga, um conhecido distrito do Município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.  
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Transcurso do 259º aniversário de Macapá, Estado do Amapá. Participação da oradora em 

mobilização pela revitalização do Estádio Municipal de Macapá. Contrariedade às propostas do 

Governo Michel Temer de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, sábado, dia 4, foi o aniversário de 259 anos de Macapá. 

Eu, o Senador Capi, a Deputada Estadual Cristina Almeida, o Presidente da Associação dos 

Ex-Jogadores de Futebol do Estado do Amapá, Germano Tiago, atletas, ex-atletas, jornalistas 

esportivos, simpatizantes do futebol estivemos na mobilização #SOSGlicerão, um movimento 

para salvar o estádio, abandonado pela Prefeitura desde 2009. 

Demos um abraço simbólico no estádio, o Gigante da Favela, mais antigo que o Maracanã, 

inaugurado em 15 de janeiro de1950. É a casa do Ypiranga, do Trem, do São José, Oratório, 

Cristal, Lagoa, várias agremiações. O estádio não recebe partidas oficiais porque está 

abandonado.  
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Tiaguinho e Baraquinha - entusiastas do esporte e organizadores do #SOSGlicerão - 

entregaram a mim documentos de dois contratos de 3 milhões para a revitalização do estádio. 

As obras iniciaram em 2006, e hoje são só entulho e mato. Mandei levantar informações. 

O Ministério do Esporte informou, por telefone, que depositou 2 milhões de reais na conta da 

Prefeitura pelo Convênio 0195516-30, em 2007. Desse dinheiro, menos de 3% foram 

executados. As obras estão suspensas por irregularidades. O convênio está vigente até junho.  

No site da Caixa Econômica Federal, o Convênio 0226437-40, de 1 milhão de reais, vale até 30 

de agosto. As obras nunca foram iniciadas.  

Um terceiro convênio, de 1 milhão e 950 mil reais, não vingou. Estou apresentando 

requerimento de informações à Mesa da Câmara dos Deputados porque a comunidade quer 

saber: por que a Prefeitura de Macapá abandonou o estádio tendo 3 milhões de reais de 

recursos federais em caixa para reformá-lo com convênios vigentes? 

Investir em espaços de esporte, lazer, atividades ocupacionais e recreativas deve ser 

prioridade. O Governador Camilo, do PSB, por exemplo, investiu 12 milhões de reais no 

Estádio Zerão, e o devolveu à comunidade, em 2014, depois de uma década de abandono.  

Tiaguinho, Baraquinha e esportistas de Macapá, o abraço no Glicerão é um abraço nessa 

causa. Vou cobrar providências dos responsáveis. 

Sr. Presidente, antes que se encerre o meu tempo, eu quero falar sobre a reforma da 

previdência e a reforma trabalhista. Vamos resistir sempre aos ataques do Governo Temer aos 

direitos da classe média, dos trabalhadores e das minorias. 

O congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, o fim do fundo social com recursos 

do pré-sal, a reforma trabalhista, a redução das garantias constitucionais dos povos indígenas, 

a reforma da Previdência - para o que o Governo investe numa propaganda cara e enganosa - 

ameaçam os direitos dos brasileiros. 

O déficit da Previdência é um engano. A reforma quer transferir dinheiro para o capital privado 

através dos juros e serviços da dívida e do mercado de previdência privada. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu discurso, no lugar do meu partido, o PSB, no 

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

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Sóstenes Cavalcante) - Obrigado a V.Exa., Deputada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADA PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, vamos resistir, sempre, aos ataques do Governo Temer 

aos direitos da classe média, dos trabalhadores, das minorias. 

O congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, o fim do fundo social com recursos 

do pré-sal, a reforma trabalhista, a redução das garantias constitucionais dos povos indígenas, 

a reforma da Previdência, para o quê Governo investe numa propaganda cara e enganosa, 

ameaçam os direitos dos brasileiros. 

O déficit da Previdência é uma farsa. 
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A reforma quer transferir dinheiro para o capital privado através dos juros e serviços da dívida e 

do mercado de previdência privada. 

Quarenta e nove anos de contribuição, idade mínima de 65 anos para homens e mulheres - 

ignorando a dupla jornada das mulheres -, fim das aposentadorias especiais rurais e do 

magistério, fim do piso e do reajuste iguais ao salário mínimo são maldades com os 

trabalhadores e a classe média. 

Muita gente trabalhará e contribuirá a vida toda, mas não conseguirá se aposentar.  

A reforma causará miséria extrema e fome que poderão atingir metade da população na 

velhice. 

Enquanto outros países criam programas para garantir uma renda mínima para o bem-estar da 

sua população, o Governo Temer vai na contramão: rasga a Constituição de 1988.  

A Previdência arrecada mais do que gasta.  

Os problemas são outros. A Desvinculação de Receitas da União - DRU leva 30% da 

arrecadação da Previdência! Cerca de 100 bilhões de reais. Metade do rombo que o Governo 

anuncia!  

A dívida ativa chega a R$ 340 bilhões! A arrecadação de 1 ano da Previdência! A sonegação 

desvia R$ 150 bilhões anuais. A dívida pública escoa 43% da receita da União e precisa ser 

auditada. Aí está o verdadeiro rombo nas contas públicas. 

Não precisa nenhum imposto novo para a Previdência continuar superavitária. O financiamento 

está previsto na Constituição. Mas o Governo Temer escolhe penalizar os trabalhadores para 

financiar o capital especulativo. 

Não podemos aceitar essa injustiça! 

Obrigada. 
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Críticas ao Governo Federal pela falta de empenho na busca de solução para o problema de 

segurança pública no Estado do Espírito Santo. Defesa de rejeição da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, ante os 

prejuízos aos militares, aos trabalhadores rurais e aos professores. 

________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, quero agradecer a gentileza do nosso Líder Deputado Paes Landim por me 

deixar fazer uma reflexão.  

No mês de janeiro, todas as atenções da segurança pública no Brasil estavam voltadas para os 

presídios do Amazonas e do Rio Grande do Norte. Esta semana estão voltadas para o Espírito 

Santo. Mas, na minha percepção, não há o mesmo envolvimento por parte do Governo 

Federal, do Ministério da Justiça, do Estado brasileiro, para solucionar os problemas dos 

policiais e bombeiros militares do Espírito Santo que houve para solucionar os problemas dos 

presidiários no Rio Grande do Norte e no Amazonas. 

Nós somos militares, policiais e bombeiros militares nos Estados e temos a clareza da vedação 

constitucional à greve, à filiação partidária, à sindicalização. Agora, nós queremos chamar a 

atenção das autoridades brasileiras, porque essas restrições não podem ser usadas, como têm 

sido feito historicamente, como instrumento de opressão pelos Governos. 

Nos últimos 20 anos, os policiais e bombeiros não tiveram alternativa que lhes possibilitassem 

se insurgir contra os Governos, porque, via de regra, os Governos se apoiam nessa vedação 

constitucional, que diz que eles não podem fazer manifestações e greve. E se apoiam nessa 

vedação para impor a esses profissionais uma condição de trabalho muitas vezes análoga à 

escravidão do ponto de vista de carga horária e de salário. 

Ora, todas as pesquisas e todos os especialistas dizem que a atividade policial é uma atividade 

geradora de estresse. Segundo dados da OMS, a atividade de mineiros em mina de carvão é a 

primeira atividade geradora de estresse, sendo a atividade policial a segunda. 

Nós estamos vendo, neste momento, uma incapacidade do Governo Paulo Hartung, com a 

intransigência do Secretário André Garcia, que tem tentado resolver o problema dos policiais 

apenas os fazendo voltar ao trabalho, impondo punições, sem nenhuma conquista salarial.  

Então, nós queremos fazer esta reflexão para dizer o seguinte: a realidade do Espírito Santo 

pode se espalhar, concretamente por duas razões: a primeira são as questões de salário, de 

carga horária e da grande violência que estão enfrentando, e a segunda é a reforma da 

previdência.  

Muito embora esteja sendo divulgado pela mídia e até mesmo aqui neste plenário que os 

militares estão de fora da reforma da previdência, isso é meia verdade. No projeto original, os 

militares estavam incluídos. Fizemos uma grande mobilização, cobramos o compromisso do 

Presidente Michel Temer, e ele realmente reenviou uma mensagem retirando parcialmente os 

militares estaduais, mas impondo que outro projeto viesse, em um curto prazo, para os 

militares federais.  

Não é verdade que os militares estaduais estejam fora da reforma da previdência. Na maioria 

absoluta dos Estados, os militares já contribuem com até 14% para a sua aposentadoria 

também. 



 

73 
 

Portanto, de um lado, nós precisamos restabelecer a verdade e, por outro, quero colocar aqui a 

nossa posição clara de defender a previdência dos militares, mas também a previdência dos 

trabalhadores rurais e dos professores. Temos que trabalhar e lutar com todas as forças para 

derrotar a PEC 287 aqui nesta Casa.  

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

006.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 09/02/2017-16:21 

Publ.: DCD - 2/10/2017 - 126 ASSIS DO COUTO-PDT -PR 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à implementação de ajustes na Previdência Social, sem extinção de direitos 

fundamentais. Impossibilidade de alteração, pelo Poder Constituinte Derivado, de direitos 

consagrados na Constituição pelo Poder Constituinte Originário. Defesa do direito do 

trabalhador ao envelhecimento com dignidade. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS DO COUTO (PDT-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

solicito seja dado como lido e divulgado pelos órgãos de divulgação da Casa pronunciamento 

sobre a previdência, mais especificamente sobre a previdência rural. A Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, quanto ao mérito, está totalmente equivocada.  

Quero dizer que estaremos aqui lutando e trabalhando principalmente com relação aos 

trabalhadores rurais, segurança pública, professores, pessoas com deficiência. Não se pode 

fazer do sofrimento dessas pessoas um argumento para um ajuste fiscal.  

A PEC 287 nada mais é do que um ajuste fiscal à custa do sofrimento dos mais pobres.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sempre fui a favor da evolução na Previdência Social. 

Os ajustes sempre são necessários para que tenhamos uma previdência sustentável, para os 

dias atuais e para as próximas gerações.  

Nesse sentido, defendo medidas como: reduzir o abismo existente entre os que recebem muito 

e os que recebem pouco; conter a sonegação fiscal, aperfeiçoando-se os meios de fiscalização 

atuais; frear as desonerações absurdas praticadas nos últimos anos; diminuir o custo da 

máquina administrativa; conter o desejo dos Governos que retiram dinheiro da seguridade por 

meio da DRU, para atender a interesses de banqueiros, etc. 

É preciso fazer muita coisa para tornar nossa Previdência mais justa, solidária e sustentável. 

Acerca da PEC 287, de 2016, há que se fazer três importantes considerações: 

O Governo propôs uma emenda à Constituição com o objetivo de suprir faltas ou corrigir 

defeitos nela contidos? 

O Governo propôs uma reforma na Constituição com o objetivo de refazer determinados 

dispositivos constitucionais? 

O Governo quer suprimir, cancelar ou reduzir dispositivos, inclusive direitos sociais 

fundamentais conquistados ao longo de décadas? 

É preciso entender o conceito e o alcance de uma emenda à Constituição. O que foi 

apresentado está longe disso. A PEC 287 é uma proposta de alteração substancial da 

Constituição Federal e tem o claro objetivo de extinguir direitos fundamentais. Isso não 

compete a este Parlamento, o qual tem o dever de resguardar os direitos dos cidadãos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 60, § 4º, inciso IV, expressamente veda a 

deliberação de proposta de emenda que vise abolir direitos e garantias individuais, pois se trata 

de cláusulas pétreas. Ou seja, não é permitido ao Poder Constituinte Derivado suprimir direitos 

fundamentais consagrados pelo Constituinte Originário, ante o limite fixado no próprio texto 

constitucional. 

Além disso, do ponto de vista técnico, esse texto revela um completo distanciamento e 

desconhecimento da realidade brasileira e, no âmbito da política, uma repleta falta de memória, 

de sensibilidade social e respeito ao povo brasileiro. 

Não se promove um ajuste fiscal às custas dos mais pobres e vulneráveis. A retirada de 

direitos sociais diminui a capacidade de consumo e, por consequência, contribui 

significativamente para a estagnação da economia.  

Lembremos que a década de 80 ficou conhecida como a década perdida: baixo crescimento 

econômico; inflação altíssima e descontrolada; instabilidade econômica - criação de vários 

planos; desemprego em crescimento. Foi nesse contexto que, sabiamente e de forma 

soberana, o Congresso Nacional Constituinte produziu a nossa Carta Magna, a Constituição 

Cidadã; criou a seguridade social; transformou os trabalhadores e trabalhadoras rurais em 

segurados especiais; deu atenção aos professores, policiais, pessoas com deficiência e tantas 

outras categorias. 

Há 30 anos eu estava aqui, do lado de fora, acampado no Parque da Cidade, fazendo 

passeatas na Esplanada, ocupando as galerias. Jovem, trabalhador rural, de pouco estudo e 

renda, um produto da ditadura militar. À época, os Congressistas dessa Casa nos ouviram. 
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Hoje eu estou aqui, resultado da democracia, dos movimentos de base da Igreja Católica, dos 

sindicatos de trabalhadores rurais, das associações, das cooperativas. Sou Deputado Federal. 

Uso terno e gravata; trabalho em salas arejadas, tenho uma equipe de assessores e estrutura 

adequada para o desempenho de minhas atividades parlamentares. 

A minha história, a minha consciência ninguém compra, ninguém corrompe, nem desvirtua. Eu 

estarei ao lado dos milhões de trabalhadores mobilizados pelo Brasil que sonham e lutam para 

ter direito de envelhecer com dignidade. 

Pela memória de Jango, que criou o Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, e para honrar o 

PDT, estarei firme nesse propósito, com a intenção de defender a manutenção das garantias 

asseguradas pela Carta Magna aos trabalhadores de nosso País, para que não sejam 

aniquilados direitos conquistados após tantos anos de luta árdua e esforço do nosso povo 

brasileiro. 

Era isso, Sr. Presidente.  

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Instalação da Comissão Especial destinada ao exame da proposta de reforma previdenciária. 

Promoção pelo PT de debates sobre a matéria com a sociedade brasileira. Improcedência dos 

argumentos em defesa da proposta. Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Deputados, Sras. Deputadas, desde já, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja 

divulgado pelos meios de comunicação da Casa. 

Quero registrar que hoje está sendo instalada a Comissão Especial que vai discutir a reforma 

da Previdência. 
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Hoje pela manhã, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez um seminário. Nós ouvimos 

especialistas que realmente estão estudando o tema da reforma da Previdência para que a 

nossa bancada possa se posicionar de forma muito firme e contundente. 

Nós vamos discutir o assunto no Brasil inteiro. Nós usaremos os meios de comunicação que 

estiverem a nosso alcance, inclusive para fazer um contraponto aos meios de comunicação 

que estão manipulado o povo brasileiro, que estão sendo uma corrente de transmissão deste 

Governo, que diz que é preciso fazer uma reforma da Previdência, senão o Brasil vai falir. Isso 

é mentira! O Governo está dizendo que a Previdência é deficitária. É mentira!  

Este Governo está sendo covarde. Ele quer matar os futuros idosos do País. Eu pergunto aos 

cidadãos que estão me ouvindo neste momento se acham que um jovem com 18, 19, 20 anos 

vai ter coragem de começar a pagar a Previdência para se aposentar aos 69 anos. E vocês 

acham que aqueles que vão começar a pagar com 35, 40, 45 anos e irão se aposentar aos 80 

anos vão ter coragem de pagar a Previdência Social?  

É claro que a Previdência Social vai falir! Estão dizendo que a reforma é para ela ser 

superavitária, para ela sobreviver, mas o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos é que ela 

não vai existir. Muitos já estão fora da Previdência, muitos vão deixar de contribuir com a 

Previdência e muitos vão para os fundos privados. Isso é uma enganação total, isso é uma 

covardia.  

Este Governo está ficando louco. Só atende os mercados. O déficit que existe hoje é porque 

nós estamos pagando juros, juros, juros. Tudo o que se arrecada neste Brasil com os arrochos 

impostos é para pagar juros e mais juros. São bilhões e bilhões. 

Este é um Governo que não tem coragem de combater a sonegação. Trilhões e trilhões de 

reais estão aí sendo judicializados, e o Governo não arrecada, o Governo não impõe regras. 

Este Governo está desmoralizado. Este Governo não tem legitimidade para discutir uma 

reforma da Previdência, principalmente essa que eles estão propondo. Essa não é qualquer 

reforma. É para acabar com a Previdência Social. Não é para melhorar, não. É para acabar 

com a Previdência Social. 

Então a nossa bancada vai fazer um grande debate nacional.  

Eu queria que os meios de comunicação desta Casa dessem ampla divulgação a esta minha 

fala e também o programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Subtenente Gonzaga) - Muito obrigado, Deputado Zé Geraldo. 

Comungamos com o seu posicionamento em relação à Previdência. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Vinculação entre o impeachment da então Presidenta da República, Dilma Rousseff, e a crise 

da segurança pública no País. Críticas à proposta de reforma previdenciária. Indignação do 

povo brasileiro diante da indicação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de 

Moraes, para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal e de Moreira Franco para o de 

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Falta de legitimidade do Governo 

Michel Temer.  

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados e todos aqueles que me ouvem neste momento, quero aproveitar 

horário de Liderança do meu partido para falar ao povo brasileiro e a alguns Parlamentares - 

aliás, a muitos Parlamentares - que, de uns 30 dias para cá, começam a vir à tribuna e 

reclamar de situações como, por exemplo, essa da violência que aconteceu em Manaus, que 

aconteceu em Roraima, que aconteceu no Pará, onde, em um final de semana, foram mortas 

36 pessoas. Houve mais mortes do que em um final de semana na guerra da Síria. 

O que está acontecendo agora no Espírito Santo e os outros fatos que vêm acontecendo 

significam uma desestabilização da paz social que, a duras penas, vinha sendo constituída por 

um Governo liderado nos últimos anos pelo Presidente Lula e pela Presidenta Dilma. 

Esse Governo foi deposto de forma injusta. Inventaram um monte de mentiras ao povo 

brasileiro para justificar esse fato. Não tinham razão. Não encontraram contas da Presidenta 

Dilma na Suíça. Não encontraram nada de errado e inventaram então uma tal de pedalada 

fiscal. 

Houve um acordão na Câmara, no Senado, no Supremo, com grande parte da poderosa mídia 

nacional, com a FIESP, que representa os grandes empresários do País, e com o capital 

internacional para depor o Governo. 

Cadê o resultado do Governo que assumiu, liderado pelo PMDB e pelo PSDB? Não adianta o 

PSDB querer se esconder. O PMDB, o PSDB e os demais partidos que formam esta coalizão já 

aprovaram nesta Câmara a PEC de limite de gastos para os próximos 20 anos, já aprovaram o 

desmonte da PETROBRAS! 

Agora, eu quero ver como é que esses Deputados Federais, essas Deputadas Federais, esses 

Senadores e essas Senadoras vão se comportar na reforma da Previdência. 

Esse é o principal tiro de canhão! Esse é para matar os futuros idosos! Imaginem um cidadão 

só receber aposentadoria integral aos 69 anos, isto é, se ele começar a contribuir com 16 anos, 

17 anos. Imaginem um cidadão que não pagou a Previdência e recebe hoje, aos 65 anos, pela 

Lei de Assistência Social, um salário mínimo. Agora, pela proposta do Governo, ele só vai 

receber aos 70 anos! E não será mais um salário mínimo. 
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O que será deste País nos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, com este modelo de Governo? 

Parece-me que o plano deles é governar uns 20 anos. Está aí a lei, que votamos aqui, de limite 

de gasto por 20 anos. 

E o que está sendo feito no Brasil? Mais estradas? Não. Mais financiamento? É uma 

burocracia do inferno conseguir um financiamento no Banco do Brasil! Por exemplo, no Pará, 

demora 6 meses, 7 meses, 1 ano para conseguir um PRONAF, um financiamento de custeio. 

Mais dinheiro para a saúde, para as universidades? Está gerando mais emprego? Há um 

programa para modernizar a indústria? Há um plano de governo para melhorar os presídios? 

Não, ninguém apresenta nada! Vai continuar do jeito como está. 

E a mortandade está acontecendo nos mais de 5 mil Municípios brasileiros. Nos 144 

Municípios do Pará, morre gente todo dia! As pessoas são mortas de todos os jeitos. E nem o 

Governo Federal, nem os Governos dos Estados têm um plano de segurança nacional. Por 

isso, o Espírito Santo, ao qual eu quero prestar a minha solidariedade, está desse jeito. 

Sr. Presidente, é bom lembrar aqui que, da bancada federal, dos três Senadores e dos 

Deputados Federais, só o Deputado do PT votou contra o impeachment. Os outros todos 

votaram para destituir, de forma ilegal e ilegítima, o Governo da Presidenta Dilma. 

Agora, o Espírito Santo começa a ver os reflexos dessa política. E não para por aí, não. O ruim 

mesmo ainda vem pela frente. 

Então, nós não podemos nos calar. Eu gostaria que os Deputados e os Senadores viessem à 

tribuna falar da alta do petróleo. Na maioria dos Municípios do interior do Estado do Pará, o 

cidadão já paga mais de 4 reais por 1 litro de óleo diesel. É a energia mais cara do Brasil. 

Antes, eram feitos discursos e mais discursos nas Assembleias Legislativas e aqui na Câmara 

Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Subtenente Gonzaga) - Eu lhe peço que conclua, Deputado. 

O SR. ZÉ GERALDO - Agora, está todo mundo quieto. Muitos estão envergonhados. Cadê o 

povão que foi às ruas para derrubar o Governo da Presidenta Dilma? 

A indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal é uma ofensa ao povo 

brasileiro. Esse cidadão não tem preparo nem ética para ir para o Supremo. O Moreira Franco 

está sendo protegido pelo Temer. Isso está virando uma quadrilha. Quem tem que ir para a 

cadeia está sendo protegido pelo Temer. Por isso, o povo está se revoltando. O povo está 

começando a analisar tudo isso.  

Infelizmente, este Governo não tem legitimidade para governar o Brasil. O povo brasileiro 

precisa ir às ruas agora.  

Vão às as ruas, para nós não aprovarmos aqui a reforma covarde da Previdência!  

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Subtenente Gonzaga) - Obrigado, Deputado Zé Geraldo. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Agradecimentos pela eleição do orador para membro da Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados. Críticas às propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Natureza retrógrada 

do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Srs. 

Deputados, inicialmente não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para manifestar meu 

agradecimento a minha bancada pela indicação para ocupar um cargo na Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, também agradecer aos 377 Parlamentares, que, 

com seus votos, depositaram confiança em mim para exercer essa função. 

Quero, com honradez, confiança, decência e honestidade, realizar esse trabalho e, ao mesmo 

tempo, fazer com que esse espaço da Mesa destine-se a garantir a democracia interna, o 

Regimento Interno, a pluralidade e a garantir que a agenda legislativa produza ou mantenha os 

direitos conquistados, e não seja uma agenda de retrocesso. 

Falando em agenda de retrocesso, Deputada Erika Kokay, hoje é um dia histórico, que pode 

marcar o início de duas grandes derrotas dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. 

A reforma da Previdência vai levar um menino de 16 anos, para se aposentar aos 65 anos, 

quem sabe, a ter que deixar a escola, a não sonhar com a universidade e a ir para o mercado 

de trabalho, porque vai ter que contribuir por 49 anos. Essa realidade não existe em lugar 

nenhum do mundo! 

Quanto aos agricultores, hoje as mulheres aposentam-se aos 55 anos de idade e os homens 

aos 60 anos de idade, essa posição tem que ser mantida. Apresentei uma emenda para manter 

esse direito dos agricultores. 

Em relação aos professores, imaginaram um professor ou uma professora trabalhando aos 70 

anos ou 75 anos, porque muitos deles terão que fazer a faculdade para depois iniciar o 

exercício do magistério. 

Também a reforma trabalhista será a destruição dos direitos dos trabalhadores. 

Já estão desmontando o patrimônio público do País, ao mesmo tempo em que estão montando 

uma estratégia para acabar com a Operação Lava-Jato e manter a corrupção no País. Agora 
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vem a ofensiva aos direitos sociais, aos direitos previdenciários e aos direitos trabalhistas do 

povo brasileiro. 

Este é o Governo do retrocesso! 

A sociedade brasileira tem que reagir! 

Vamos montar um comitê municipal contra as reformas previdenciária e trabalhista em todos os 

Municípios deste País. 

Não à reforma da Previdência! Não à reforma trabalhista! 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada, Deputado Pedro Uczai. Parabéns pelo 

pronunciamento. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

006.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 09/02/2017-17:15 

Publ.: DCD - 2/10/2017 - 135 ROBERTO DE LUCENA-PV -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de realização de reforma nas regras de aposentadoria da Previdência social. 

Contrariedade aos termos da proposta sobre o tema de autoria do Poder Executivo. Defesa de 

realização de auditoria nas contas da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. 

Presidente, Srs. Deputados, o Governo Temer enviou para esta Casa a proposta de reforma da 

Previdência, que começa a ser discutida na Comissão Especial instalada na tarde de hoje e 

que tem o prazo regimental de 40 sessões para votar o relatório. 

A reforma da Previdência é absolutamente necessária, e eu a defendo, não em função do 

eventual déficit que embasa os argumentos que procuram justificá-la, mas em função do fato 

de que não podemos ser irresponsáveis e inconsequentes diante da importante transição 

demográfica que vivemos: a população brasileira envelhece rapidamente. 

Hoje há 27 milhões de pessoas no País com 60 anos ou mais; em 9 anos, serão 35 milhões; e, 

em 2050, haverá 60 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Isso significa que na metade 

do século o número de idosos no Brasil terá triplicado, enquanto na maioria dos países terá 

duplicado. 

A base da pirâmide do sistema, hoje formada por maioria de trabalhadores contribuintes, contra 

a minoria que é beneficiária, vai se inverter, e então o direito de todos estará ameaçado. 
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Então é óbvio, é evidente que necessitamos rediscutir o sistema previdenciário em função 

dessa realidade. Mas, Sra. Presidente, o déficit é relativo. As opiniões dos técnicos e 

especialistas se dividem quanto ao seu fundamento. 

Eu concluo que precisamos lançar luz sobre este assunto e auditar as contas da Previdência e 

do INSS, para compreendermos o tamanho desse rombo e a sua natureza. Entrei com 

requerimento de informações junto ao Ministério da Fazenda e pretendo pedir o apoio de 

V.Exas. para aprovar uma proposta de fiscalização e controle, no âmbito da Comissão de 

Trabalho, para que seja realizada em conjunto com o Tribunal de Contas da União. 

Além disso, entendo que estejamos pulando outra etapa: como se resolve a questão do rombo 

das contas da Previdência? A dívida para com a Previdência chega a quase meio trilhão de 

reais. Quem são os maiores devedores? São exatamente os grandes grupos econômicos e de 

comunicação deste País. Por que o Governo, através da Receita Federal, não cobra essa 

dívida? Por que o Governo fala grosso com os pequenos devedores e fino com os grandes 

devedores? Se não temos instrumentos ou quadros para executar essa ação, terceirizemos 

essa dívida. 

E os inúmeros imóveis ociosos do INSS, que apenas oneram o tesouro, por que não são 

vendidos? E a assustadora agenda de desonerações, que não tem sequer uma contrapartida 

social, por que não é revista? E por que não rever a DRU - Desvinculação de Receitas da 

União, que nós aprovamos e que permite que as receitas da Seguridade Social sejam 

destinadas para outros fins, como o pagamento dos juros da dívida, por exemplo? 

Vejam, Sras. e Srs. Deputados, que temos aí uma sequência de questões inconvenientes, mas 

que precisam ser enfrentadas após o que estaríamos seguramente maduros para a discussão 

da reforma. 

Mas vamos falar sobre a proposta enviada pelo Governo a esta Casa. Ela é indefensável! Se 

tivermos ainda uma reserva de decência, ela não irá prosperar nos termos em que foi 

apresentada e que está sendo apreciada na Comissão Especial. 

Como assim um trabalhador brasileiro contribuir 49 anos para ter direito à aposentadoria 

integral? Como assim falarmos em 65 anos de idade mínima para a aposentadoria de homens 

e de mulheres, desconsiderando a dupla e, às vezes, tripla jornada enfrentada pelas mulheres? 

Eu defendo uma nova Previdência para quem vai entrar a partir de agora no sistema, com 

idade mínima de 63 anos para o homem e 58 anos para a mulher, além de 35 anos de 

contribuição para o homem e 30 anos para a mulher, para se conquistar a aposentadoria 

integral. E defendo também a manutenção da regra 85/95 para quem já está no sistema, com a 

devida revisão do cálculo previdenciário, sem frustração de direitos adquiridos pelos 

aposentados e pensionistas ou frustração da expectativa de direito para os que estão em vias 

de se aposentar. 

Nós vivemos um momento importante da história do Brasil e precisamos discutir com seriedade 

e sobriedade o Brasil de hoje e a transição para o Brasil de amanhã, para a Nação que 

queremos.  

É lógico que esse tema precisa enfrentado com coragem, com responsabilidade, com 

equilíbrio, sem perdermos a perspectiva de fazermos justiça social. 

Sra. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste pronunciamento nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 
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Era o que eu tinha a dizer. 

Que Deus nos abençoe! Que Deus abençoe o Brasil! 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Michel Temer de reforma da Previdência Social. 

Submissão da política econômica do Governo brasileiro a imposições do capital financeiro 

internacional. 

________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Bom dia a todas e 

todos. 

A reforma da Previdência, se aprovada aqui, Sras. e Srs. Deputados, significará um grande 

retrocesso para o nosso País.  

Não adianta posar aqui de defensor de direitos dos policiais, dos servidores públicos e de 

trabalhadores e defender essa reforma, que representa destruição de direitos. Não adianta 

dizer que defende a vida e que combate a violência se esse sistema que se pretende implantar 

vai destruir a dignidade do povo e alimentar a violência. 

As Propostas de Emenda à Constituição nºs 241 e 257 já autorizaram o congelamento por 20 

anos dos salários e a destruição de direitos previdenciários e trabalhistas. No meu Estado, o 

Pará, o Governador, por ter hegemonia na Assembleia, já passou um rolo compressor nos 

direitos dos servidores.  

É claro que isso vai gerar reação! O que ocorreu ontem aqui é o início de uma grande reação 

nacional. Então, não venham querer cobrar do trabalhador que pague essa dívida provocada 

por um sistema estruturalmente corrupto. E, principalmente, não tem Michel Temer legitimidade 

para comandar um processo como esse.  

Os Deputados e Senadores têm que ter clareza. O povo está confuso. Foi ludibriado e aceitou 

um golpe. Grande parte daqueles que estiveram nas ruas já começaram a perceber isso. Ainda 

hoje é ou não é difícil para nós? 
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Eu não votei no Deputado Rodrigo Maia na primeira vez nem agora. Mas como Deputado eu 

fico triste porque sei que, quando a Polícia Federal denuncia o Presidente de um Poder por ter 

recebido 1 milhão de reais de propina para a campanha de seu pai, como forma de lavagem de 

recursos - eu não sei se é verdade, ele vai ter oportunidade de se defender -, isso, é claro, 

atinge todos nós, porque o povo diz "Todos os políticos são corruptos". 

Então, é necessário enfrentar os problemas centrais deste País. Vou dar um exemplo: nós 

aprovamos aqui - mas o PSOL foi contra! -, em dezembro, comprometer 1 trilhão, 722 bilhões 

de reais com pagamento de juros e amortização da dívida. Ao mesmo tempo, aprovamos 

auditoria. Michel Temer já vetou a auditoria. Sabem por quê? Porque quem manda neste País 

é o grande capital financeiro. Essa reforma aí está dentro do acordo de Washington, do 

Consenso de Washington. É tudo imposição do grande capital.  

E um bando de gente aqui... O Deputado Darcísio Perondi, ontem até comprometeu o 

Embaixador da China, que deve estar bastante incomodado com a afirmação imputada a ele 

de que "No Brasil está ocorrendo uma revolução capitalista em 8 meses". Na verdade, querem 

destruir. 

Por que não se enfrentam os grandes capitais? 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a partir da próxima semana, começaremos a trabalhar 

aqui na Câmara dos  

Deputados naquilo que será um dos maiores retrocessos sociais da história nacional e, sem 

dúvida, uma das maiores maldades do Governo Temer: a reforma da Previdência proposta 

pelo Poder Executivo.  

O principal ponto da reforma é o estabelecimento da idade mínima de 65 anos para 

aposentadoria pelo RGPS - Regime Geral de Previdência Social, operado pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, e para aposentadoria dos servidores públicos, homens e mulheres, 

sem distinção, o que representa um retrocesso histórico. Além do mais, a cada ano adicional 

na média brasileira de expectativa de sobrevida aos 65 anos, será acrescentado um ano à 

idade mínima de 65 anos. 

Tive a honra de ser indicado pelo PSOL para compor a Comissão Especial que analisará a 

matéria, em conjunto com meu companheiro Ivan Valente. Seremos, portanto, implacáveis na 

defesa dos direitos previdenciários de nosso povo e nos insurgiremos contra qualquer manobra 

que tente cercear o indispensável debate de um tema tão vital e sensível a milhões e milhões 

de brasileiros e brasileiras. 

Tanto para os servidores públicos, quanto no INSS o valor das aposentadorias corresponderá a 

apenas 51% da média das remunerações e dos salários de contribuição, mais 1% para cada 

ano de contribuição, até se chegar a 100%. Portanto, serão necessários 49 anos de 

contribuição para que o servidor possa obter um benefício equivalente a 100% da média dos 

seus salários de contribuição. Há o fim do fator previdenciário e da fórmula 85/95 como regra 

de cálculo. 

Haverá ainda a exigência de 25 anos de contribuição, o que representa também grande dano, 

visto que hoje o tempo mínimo é de 15 anos para a aposentadoria por idade no INSS. Esse é 

um requisito muito difícil de ser obtido no mercado de trabalho brasileiro, caracterizado pela 
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informalidade. Isso significa dizer que os brasileiros vão trabalhar até a morte, que a 

aposentadoria vai ser privilégio de apenas alguns. 

Essa contrarreforma, que pode ser traduzida como um crime contra o povo brasileiro, é 

justificada por um discurso falacioso de equilibrar as contas públicas. O Governo anuncia déficit 

de R$ 181,2 bilhões em 2017. Porém, fabrica-se esse déficit omitindo-se que a Previdência 

Social está inserida na Seguridade Social, que abrange as áreas de saúde, assistência e 

previdência, e conta com expressivas receitas, como a COFINS - Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social e a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Em 

2015 houve superávit de R$ 11,17 bilhões, segundo a ANFIP - Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 

O Governo Federal anuncia déficit em 2017 de R$ 35,12 bilhões na Previdência dos Servidores 

Civis e de R$ 52,16 bilhões no total, incluindo-se os militares. Porém, fabrica-se esse déficit por 

meio do desmonte do Estado. De 1991 a 2015, em 24 anos, o número de servidores civis 

ativos do Poder Executivo cresceu apenas 8%, de 662 mil servidores para 717 mil servidores. 

No mesmo período, a população brasileira cresceu 39%. Dessa forma, é lógico que as 

contribuições dos ativos não vão cobrir as aposentadorias. 

Além do mais, não é verdade que o gasto com previdência dos servidores está explodindo. O 

gasto com pessoal, incluindo-se aposentados e pensionistas, de todos os Poderes caiu de 

54,5% da Receita Corrente Líquida em 1995 para 38% em 2015.  

Para 2017, o Governo Federal planeja gastar R$ 1,722 trilhão, que representa 50,66% do 

Orçamento, com juros e amortizações de uma dívida pública imoral e ilegal, que jamais foi 

auditada, contrariando expresso dispositivo constitucional. Mesmo desprezando-se a chamada 

"rolagem" ou "refinanciamento" da dívida, calculada pelo Governo em R$ 925 bilhões, ainda 

restam R$ 797 bilhões gastos com a dívida no corrente ano, valor esse superior a todos os 

gastos previstos com a Previdência Social, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e RGPS 

- Regime Geral de Previdência Social , planejados em R$ 650 bilhões. 

Todo o diagnóstico oficial, de que no futuro a relação entre aposentados e trabalhadores ativos 

vai se multiplicar, torna-se irrelevante quando consideramos quem são os verdadeiros 

privilegiados no orçamento público: os grandes bancos e investidores. Isso sem mencionar que 

a arrecadação, inclusive do INSS, tem sido prejudicada pelas constantes desonerações 

tributárias e pela recessão econômica, desemprego, resultante das altíssimas taxas de juros, 

que privilegiam os beneficiários da dívida pública. 

Mantendo-se a atual política econômica, que coloca em primeiro lugar o pagamento da dívida e 

não prioriza os investimentos sociais, como em educação e saúde, jamais o País poderá se 

desenvolver e aumentar e distribuir significativamente sua riqueza, o que permitiria, com folga, 

garantir as aposentadorias no futuro, sem necessidade alguma dessa odiosa e absurda 

reforma. 

Portanto, essa reforma foi pensada para agradar ao setor financeiro privado, ao visar aumentar 

os pagamentos de juros e amortizações da dívida pública e empurrar os trabalhadores para a 

previdência privada, controlada também pelos bancos.  

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

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Responsabilidade do Governo de Michel Temer pela crise na área de segurança pública do 

País. Contrariedade às propostas de reforma da Previdência Social e trabalhista apresentadas 

pelo Governo Federal. Defesa da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência 

da República nas eleições de 2018.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós queremos pedir 

que o nosso pronunciamento por escrito seja considerado como lido e transcrito nos Anais 

desta Casa. 

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores telespectadores, nós que acompanhamos esta 

crise atual, que é uma crise planejada, montada. Esta crise nacional foi criada a partir do 

momento em que as forças conservadoras da Direita brasileira, lideradas pelo PSDB, 

passaram a não aceitar democraticamente o resultado das eleições de 2014, o que resultou no 

impeachment da Presidenta da República Dilma Rousseff e na pauta conservadora deste 

momento. 

Setores nacionais atrasados, reacionários, fascistas tentaram implementar nas ruas o desgaste 

e o ódio contra a Esquerda e contra o projeto popular e amargam agora o resultado, que se 

verifica na crise das polícias do Brasil, na crise das penitenciárias.  

 

Não adianta vir para cá com discurso fascista, odiento, porque essas reformas que estão sendo 

apresentadas nesta Casa, como a reforma da Previdência Social e a reforma trabalhista e as 

terceirizações aprofundarão ainda mais a entrega do Brasil, assim como a destruição do 

Estado, pela apropriação das suas riquezas pelo grande capital nacional e internacional  

Este Governo não tem legitimidade, este Governo nasceu para acobertar a corrupção e para 

entregar à elite conservadora as nossas riquezas, as riquezas do País.  

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, triste Brasil, que entrou em um processo de saqueio do 

Estado.  
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O Governo que aí está não representa os interesses do nosso povo. Antes disso, representa os 

interesses de uma minoria burguesa, nacional e internacional, que vem se apropriando de 

nossas riquezas. E, para isso, tem comprometido de forma sistemática a nossa democracia. 

Acobertado pela maioria de um Congresso que lhe dá suporte e parte de uma justiça que não 

lhe dá trabalho, o Governo golpista de Temer tem promovido o maior de todos os descalabros 

no Brasil.  

Romper este estado de coisas é uma tarefa que exigirá um esforço muito grande de todos nós 

trabalhadores, estudantes, donas de casas e de todas as entidades sociais e sindicais, de 

todos os partidos políticos comprometidos com o povo.  

Retomar a função do Estado, reavendo tudo aquilo que foi conquistado em décadas de lutas e 

reivindicações, na busca do mínimo de garantia de dignidade e de civilidade, é o nosso papel. 

O Governo de hoje, sem votos e sem legitimidade, está submetido a outras prioridades. 

O Brasil precisa, urgentemente, retornar os investimentos públicos, o que vai permitir que a 

economia volte a crescer com mais créditos e mais empregos. Precisamos, o mais urgente 

possível, olhar para a situação da seca que avança no Nordeste, em especial no Estado de 

Sergipe, o que exige a presença do Estado, com atendimento emergencial e obras 

estruturantes que renovem as esperanças e permitam ao nosso povo sair da situação em que 

se encontra. 

Promover o crescimento da nossa economia vai exigir a retomada dos compromissos dos 

Governos Lula e Dilma com o Brasil e com o seu povo mais necessitado, reorientando a 

destinação original dos recursos do pré-sal para a saúde e a educação. 

É preciso estancar o sucateamento das nossas universidades, fazer uma reforma do ensino 

com a participação efetiva de alunos e professores e suas entidades representativas, além dos 

estudiosos do assunto. 

É preciso rearticular os movimentos sociais e sindicais, a partir de suas representações, e 

reconstruir o processo democrático brasileiro, contra medidas como a reforma da Previdência e 

a reforma trabalhista, que atingem a maioria do nosso povo. 

Sabemos que é uma tarefa árdua, até porque este Governo vem fazendo maldades a todo 

momento e em cada ato, vem promovendo o rompimento de regras consolidadas em nossa 

democracia, como é o caso da nomeação de um Ministro filiado ao PSDB cuja função é a de 

julgar delações e prováveis crimes cometidos por sua base aliada. 

Vamos reconstruir o Brasil, vamos ter Lula Presidente em 2018, para continuar a nossa luta em 

favor de uma sociedade mais justa. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Avanços do País durante a gestão do Presidente da República, Michel Temer. Necessidade de 

realização das reformas trabalhista e previdenciária. Responsabilização dos ex-Presidentes da 

República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff pela crise financeira brasileira.  

________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, colegas Deputados e Deputadas, com toda a sinceridade e 

tranquilidade, quero dizer que nós, Deputados, no ano passado, com o Presidente Michel 

Temer, o Ministro Henrique Meirelles e com o trabalho dos Deputados Federais, tanto da 

Oposição quanto da Situação, conseguimos grandes avanços. 

Nós estamos recuperando a credibilidade com os investidores internacionais e com os 

investidores nacionais e renegociando dívidas. O projeto de repatriação de recursos injetou na 

economia 50 bilhões de reais, as dívidas que a Presidenta Dilma deixou com Prefeituras e 

fornecedores foram pagas. As emendas parlamentares de todos os partidos foram pagas. Isso 

mostra a seriedade do Governo Michel Temer.  

E agora temos que fazer mais reformas. Hoje vai ser dado o credenciamento à reforma da 

Previdência e à reforma trabalhista. Vamos fazer essas reformas debatendo com a sociedade. 

É muito importante que aqueles partidos que ajudaram a quebrar o Brasil, como o PT, o PCdoB 

e outros, ajudem também a fazer com que nós melhoremos a situação do nosso País. Não 

adianta ficar agora fazendo papel de Oposição, porque quem quebrou o nosso País, quem 

jogou o Brasil na lona, foi a Presidenta Dilma, o Presidente Lula e os seus partidos.  

Então, agora é hora de trabalhar junto para acertar; para colocar, de fato e de vez, o Brasil nos 

trilhos. É essa a nossa obrigação. Nós recebemos salário para isso e vamos continuar 

trabalhando. 

Sr. Presidente, muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Contrariedade às propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Parcialidade do Poder 

Judiciário na análise dos caos de corrupção no País. 
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O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os 

colegas Deputados e Deputadas. 

Venho mais uma vez a esta tribuna, na verdade, para denunciar. Dói aos ouvidos e muito mais 

ao coração quando ouvimos colegas aqui ainda defendendo e tentando justificar o desmonte 

das leis trabalhistas, dizendo que isso é uma reforma, como também a da Previdência. É o 

desmonte da Previdência e o desmonte, na verdade, do Estado brasileiro, neste grande 

conchavo que existe em setores do Ministério Público, em setores da Polícia Federal, no 

Supremo Tribunal Federal. Agora engrossam o STF com pessoas que, de fato, não têm 

compromisso com o País. O compromisso é com a corrupção, é com facções criminosas. Essa 

é a realidade. 

É triste o que vivemos no nosso País, mas também é triste o silêncio do povo brasileiro. Parece 

que o povo brasileiro é silenciado pela grande mídia, que nunca prestou um serviço de fato ao 

nosso País. E nós percebemos a desmoralização tanto da Procuradoria-Geral da República 

quanto do próprio STF, que estão indo ladeira abaixo. 

O "Mineirinho" é o Aécio, que sempre citaram; o Temer é citado direto. E nada é feito, nada! 

Então, parece que as leis foram feitas para um partido, para algumas lideranças. E rodos são 

citados, do DEM, do PSDB, do PMDB, mas não são tratados de acordo com a lei. É uma 

vergonha para o STF, para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal, que só 

age de forma seletiva. É um escândalo! 

Visitei as penitenciárias. Quantas pessoas não estão presas por um papelote de drogas, 

enquanto os Perrella, com o apoio do Aécio, transportaram toneladas de drogas, e nada foi 

feito? 

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

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Carlos Manato, muito obrigado. 

Sr. Presidente, quero registrar o meu pesar pelo falecimento do Ivanildo Pereira Nunes, 

sindicalista, dirigente do PCdoB, em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, na última segunda-

feira. Ele era uma pessoa que tinha uma trajetória de resistência e de luta em defesa dos 

trabalhadores, foi Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Dirigente 

da Federação dos Trabalhadores da Construção Civil. Também teve passagem na Justiça do 

Trabalho, foi fundador e Presidente do PCdoB. 

O sindicalista Ivanildo faleceu aos 50 anos de idade, deixando uma trajetória de resistência e 

de luta em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. 

Homenagear Ivanildo Pereira Nunes é intensificar o debate e a resistência contra o desmonte 

que não é só de direitos previdenciários e direitos dos trabalhadores, mas também da nossa 

Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. 

É muito grave o que está acontecendo. Estão querendo transferir para os trabalhadores o ônus 

da crise econômica e da crise política que o País vivencia. Eu desafio qualquer um a 

demonstrar que essa reforma trabalhista gerará qualquer emprego, um emprego sequer. Muito 

ao contrário, ela vai intensificar o regime de contrato parcial de trabalho, de contrato 

temporário; ela vai precarizar as relações de trabalho com a prevalência do negociado sobre o 

legislado; vai jogar na lata do lixo a CLT.  

Por isso, a resistência de entidades do movimento social, da sociedade civil cresce mais a 

cada dia, e, na próxima segunda-feira, faremos um debate sobre isso na Universidade Federal 

da Bahia. 

Obrigado.  

 

 

 



 

90 
 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

005.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/02/2017-09:50 

Publ.: DCD - 2/10/2017 - 33 MARCUS PESTANA-PSDB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Gravidade da situação econômica e política brasileira. Necessidade de realização da reforma 

previdenciária. Esclarecimentos sobre as alterações da Câmara dos Deputados no substitutivo 
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________________________________________ 

O SR. MARCUS PESTANA (Bloco/PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

recesso parlamentar, além de permitir um breve descanso aos Parlamentares com as suas 

famílias, tem a função de aproximar o Parlamento do sentimento da sociedade. 

E o momento é muito grave. Há uma expectativa enorme em relação a 2017 e uma silenciosa 

revolta em função da crise econômica e dos efeitos da Operação Lava-Jato, de tudo que foi 

revelado. Há uma indignação profunda e uma preocupação com o futuro do País. Nós temos 

que responder a essas expectativas. 

O desemprego, que já abrange 3 milhões de brasileiros, enquanto é uma estatística, é só uma 

estatística, mas pode ganhar carne e osso. Eu tenho certeza de que cada Parlamentar 

encontrou um sobrinho, um primo, um parente, um vizinho ou um amigo desempregado ou em 

graves dificuldades financeiras e econômicas. 

Então, nós temos que produzir mudanças e reformas no País. 

Peço a V.Exa. que meus pronunciamentos sejam divulgados no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Seus pronunciamentos serão divulgados. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o amadurecimento da consciência social e a luta dos 

próprios trabalhadores lançaram as sementes do sistema previdenciário. Ao longo do tempo, 

em diversos países, foram sendo introduzidas formas de socorro aos necessitados, seguro 

contra acidentes de trabalho, doença, invalidez e pensões para idosos. No século XX, 
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ganharam corpo os sistemas previdenciários modernos não só para atenuar os efeitos da 

miséria, mas também para garantir dignidade àqueles que dedicaram toda uma vida produtiva 

à sociedade. 

Na última semana, tomamos conhecimento de que a Previdência Social, falando aqui somente 

do INSS, fechou 2016 com um déficit de R$ 149 bilhões, ou seja, 2,4% do PIB. Isso sem falar 

do desequilíbrio, também gigantesco, no sistema previdenciário dos servidores públicos. E pior, 

se não fizermos nada, as despesas previdenciárias vão ter um crescimento explosivo e 

insustentável. De 8% do PIB em 2016 para 17,79% em 2060. E não há mágica, o dinheiro sairá 

das contribuições de empresas e trabalhadores e de novos impostos. Sobrará cada vez menos 

dinheiro para as políticas públicas de educação, saúde, segurança e infraestrutura. Portanto, a 

reforma da Previdência no Brasil não é uma escolha política ou ideológica, é uma necessidade 

inadiável. 

É evidente que o sistema previdenciário sofre os efeitos conjunturais da recessão. É claro que 

o reaquecimento da economia brasileira aumentará suas receitas. Mas não é possível fugir 

mais da percepção clara de que o estrangulamento financeiro da Previdência poderá levar, 

num futuro próximo, ao não pagamento dos benefícios a aposentados e pensionistas. É preciso 

reformar agora para garantir o equilíbrio da Previdência. 

Precisamos construir para as gerações futuras um sistema justo, sólido e sustentável. Temos 

que ter um diálogo franco e transparente, para além da retórica demagógica e mistificadora. O 

Brasil optou por um sistema de repartição e não de capitalização. Ou seja, os que trabalham 

hoje sustentam os benefícios previdenciários das gerações anteriores. Dois problemas 

matemáticos e não ideológicos: 1) nasce cada vez menos gente (o crescimento populacional 

foi de 1,4% em 2001, 0,8% em 2016 e será de 0,38% em 2030) e 2) felizmente a expectativa 

de vida ao nascer é cada vez maior (45,5 anos em 1940, 75,5 anos em 2015) e o índice de 

envelhecimento crescerá de 36% em 2016 para 76,39% em 2030. 

Além disso, existem privilégios e distorções a serem corrigidos. E regras insustentáveis: 

enquanto no Japão, na Alemanha, no México e no Chile a idade mínima é de 65 anos e nos 

EUA, 66, aqui a idade média para aposentadoria é de 58 anos. 

É por responsabilidade com o futuro do País e com as novas gerações que o Congresso 

debaterá essa reforma inevitável. É preciso que todos entendam o problema, compreendam a 

gravidade da situação e apoiem a mudança, longe do populismo demagógico que sempre 

povoa o debate sobre a Previdência. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, leitor, desculpem-me por iniciar o ano com assunto tão 

árido, mas com tantas repercussões na vida de todos nós: a crise fiscal. 

Mas é que votamos, no final de 2016, o Projeto de Lei Complementar nº 257, que trata da 

renegociação da dívida dos Estados. As mudanças introduzidas pela Câmara dos Deputados 

no texto do Senado Federal despertaram enorme polêmica. Supostamente teríamos relaxado a 

cobrança da dívida sem as devidas contrapartidas. 

A crise econômica afeta a todos: trabalhadores, empresários, consumidores e ao setor público. 

Três grandes Estados - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais - decretaram estado 

de calamidade financeira. Compromissos básicos como salários e aposentadorias começam a 

sofrer atrasos. Despesas fundamentais, como a gasolina para as viaturas policiais, 

medicamentos e serviços hospitalares, começam a ficar comprometidas. No caso, misturam-se 
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fatores conjunturais como a recessão, e estruturais, como os gastos previdenciários. Nestes 

Estados, 50% da folha são aposentadorias e pensões. 

O pagamento da dívida consome 13% das Receitas Líquidas Reais. Ainda assim sobra um 

resíduo a ser capitalizado. Mesmo tendo pagado vultosas quantias, o saldo devedor é maior 

que o montante renegociado. Mas em percentual do PIB a dívida dos Estados caiu de 15,5% 

em 2001 para 11,3% em 2016. 

Houve renegociações das dívidas em 1993, 1997 e 2001. Diante do atual estrangulamento, o 

Governo Federal cedeu à demanda dos governadores por uma nova repactuação. O Governo 

Federal subsidia sempre. "Não há almoço grátis". A sociedade é que paga com o aumento da 

dívida pública. 

Nem tudo é efeito da crise. Nas situações mais graves, há uma forte presença de 

irresponsabilidade fiscal. Foram abertas brechas na Lei de Responsabilidade de 2000, e as 

consequências aparecem agora. 

O equívoco da Lei Complementar nº 257, na forma do substitutivo do Senado Federal, é tentar 

trocar o papel dos Governadores, a quem cabe apresentar os programas de recuperação fiscal, 

pela ação do Congresso, gerando uma verdadeira receita de bolo única para situações 

completamente diferentes. É um equívoco técnico, político e uma agressão à autonomia 

federativa. A avaliação sobre a consistência do ajuste proposto cabe ao Ministério da Fazenda. 

E isso é pressuposto para a renegociação da dívida e para o alívio no fluxo de despesas. 

O formato ideal é o da Lei nº 9.496, de 1997, proposta por FHC, que estabeleceu diretrizes 

gerais obrigatórias e deixou a customização dos programas de ajuste fiscal para os contratos e 

seus anexos. 

Infelizmente, a maioria da imprensa e vários economistas compraram a versão errada de que a 

Câmara dos Deputados aliviou a dívida em troca de nada. O que fizemos foi devolver as coisas 

a seus devidos lugares, autorizando as partes a negociarem, dentro de uma visão de 

responsabilidade fiscal. 

Neste sentido a Câmara acertou. E o Senado errou, ao avançar sobre competências dos 

Governadores e das unidades federadas. E Temer permanecerá no erro, se vetar. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 6 anos enfrento esse mesmo desafio. Em frente ao 

computador, tento imaginar o tema a discutir, num diálogo de mão quase única, em plena era 

da comunicação instantânea on-line. Os usuários do Twitter acham 140 espaços suficientes 

para se comunicar. Blogs e sites, em tempo real, envelhecem as notícias do velho e bom jornal 

do dia seguinte. Provavelmente, Pero Vaz de Caminha ficaria escandalizado ao saber que a 

notícia de um atentado em Istambul, na Turquia, aportou no Brasil cinco minutos depois do 

ocorrido. 

Mas a revalorização deste espaço acontece por fatos muito simples. Como em minha visita, 

numa quarta-feira de recesso, ao tradicional Mercado Central de BH, onde conheci o 

comerciante Waldemar Araújo, que há mais de 40 anos trabalha no interior desse nosso 

verdadeiro patrimônio histórico, e que me recebeu, alegre e gentilmente, em sua loja, dizendo 

que a primeira coisa que fazia nas segundas-feiras era ler minha coluna em O Tempo. E é ao 

Seu Waldemar e aos demais leitores que dedico as próximas linhas. 
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Gostaria de passar uma visão forte de esperança em relação a 2017. Mas as sombras de 

preocupação e leve pessimismo me trairiam. Sempre digo Minas afora que um povo sem fé 

não tem o direito de reivindicar o futuro. Mas a ação transformadora e criativa tem que partir de 

bases sólidas. Um dos lemas de Paris em 1968 - "Sejamos razoáveis, peçamos o impossível" - 

é bonito, poético, mas não move montanhas. 

Fizemos muito em 2016. Instituições funcionando; corrupção duramente combatida; afastamos 

a Presidente por seus crimes de responsabilidade; fizemos a transição mais tranquila possível, 

dentro do marco constitucional; começamos a rearrumar as finanças públicas, recuperar as 

estatais; afastamos um Presidente da Câmara; colocamos nos trilhos a discussão sobre as 

necessárias reformas; mudamos as regras do pré-sal; repatriamos capitais; começamos a fazer 

a inflação convergir para a meta; os juros ficaram solidamente declinantes; a reforma do ensino 

médio foi acelerada; houve a renegociação de dívidas e tributos para estimular a saída da 

recessão; e, principalmente, recuperamos o ambiente de confiança e credibilidade. Não é 

pouca coisa. 

Em 2017, se cada um fizer sua parte, o Brasil poderá sacudir a poeira e dar a volta por cima. 

Que a Lava-Jato seja a alavanca para a renovação das instituições, e não a anestesia 

paralisando o processo decisório! Que o Governo Temer aprofunde sua escolha reformista e 

encare com coragem os desafios! Que o Congresso consiga aprovar as reformas 

previdenciária, tributária e fiscal, política e trabalhista! Que os empresários se reanimem e os 

investimentos voltem! E que a sociedade fique cada vez mais mobilizada e atenta, cobrando de 

cada agente público o compromisso verdadeiro com os valores essenciais da ética, da 

liberdade, do republicanismo e da justiça social! 

Assim, leitores, poderemos, por nossa ação e decisão, construir um 2017 feliz! Vamos 

arregaçar as mangas e botar a mão na massa! 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa 

proposta de reforma da Previdência que vem ao Congresso Nacional, por parte deste Governo 

golpista, atinge em cheio os Municípios.  

Chamo a atenção das Deputadas e Deputados sobre dados importantes que alertam o povo 

brasileiro para o fato de as administrações municipais serem especialmente atingidas pelas 

medidas propostas nessa reforma previdenciária. 

Segundo dados apresentados sobre os 5.566 Municípios brasileiros, em 82% - 4.589 

Municípios - os pagamentos a aposentados do INSS superam a arrecadação municipal; e em 

70% deles os recursos oriundos da Previdência superam os repasses do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM. 

Todos aqueles que têm um mínimo de experiência administrativa sabem do peso da 

arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, especialmente para os pequenos e 

médios Municípios. Portanto, essa proposta de reforma tributária os atingirá em cheio. Em 

primeiro lugar, porque essa proposta de reforma tributária desvincula o aumento do salário 

mínimo do reajuste das pensões e aposentadorias. Em segundo lugar, porque limitando - como 

limitará - a aposentadoria do povo brasileiro, principalmente a do homem do campo, dificultará 

a arrecadação dos Municípios. E, com a queda do PIB, haverá consequências seriíssimas na 

vida dos cidadãos, especialmente dos pequenos e médios Municípios. 

Destaco ainda mais: isso atingirá em cheio o trabalhador rural. Exigir 65 anos de idade e 25 

anos de contribuição para os trabalhadores rurais significa impedir os trabalhadores rurais e a 

agricultura familiar seu suas aposentadorias. Significa que, para ter aposentadoria integral, o 

trabalhador rural teria que começar a trabalhar com 16 anos e contribuir de forma ininterrupta 

durante 49 anos, seguidamente, para garantir a aposentadoria integral. 

Portanto, esta essa reforma da Previdência é um ataque direito aos trabalhadores rurais, é um 

ataque direto aos Municípios e é um ataque direto ao povo brasileiro. Não podemos aceitar que 

este Governo ilegítimo promova uma reforma na Previdência Social que prejudique a 

população brasileira e cancele um dos principais instrumentos de distribuição de renda que é o 

Sistema de Seguridade Social. 

Nós, que vamos participar dessa Comissão, lutaremos bravamente para impedir que essa 

reforma aconteça. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje eu subo a esta tribuna para proferir 

pronunciamento, com um sentimento de indignação com este Governo ilegítimo, sem voto, que 

acendeu ao maior posto deste País, por meio de golpe, vem fazendo com os cidadãos e 

cidadãs brasileiros. 

Sr. Presidente, sou do Município de Itabuna, cidade do sul da Bahia e tenho o meu mandato 

ligado aos trabalhadores e trabalhadoras rurais e à Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado da Bahia.  
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A perversidade contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais deste desgoverno iniciou 

quando, por meio do Decreto nº 8.780, de 2016, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário foi transferida para a Casa Civil da Presidência da República. Este 

decreto representou um grande retrocesso para a agricultura familiar no Brasil, para a 

dignidade humana e para a cidadania. 

E agora vem esta PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência, que é um acinte ao 

povo brasileiro, principalmente aos trabalhadores rurais. 

Esta PEC altera os arts. 37, 40, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição, para dispor sobre a 

Previdência Social, estabelece regras de transição e dá outras providências. 

Atualmente, os trabalhadores rurais como o agricultor familiar, o meeiro, o homem do campo, 

que arrenda até quatro módulos rurais tem direito a aposentadoria rural especial, ele precisa 

comprovar que já atingiu a idade de aposentadoria, realizando atividades no campo. 

Este Governo quer que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais só tenham acesso à 

aposentadoria com 65 anos e 25 anos de contribuição. Vocês sabiam que o Presidente Michel 

Temeroso se aposentou aos 55 anos de idade? Dez anos a menos do que ele está exigindo 

dos trabalhadores e trabalhadoras. Podem ter certeza que ele nunca acordou às cinco e meia 

da manhã como a Sra. Maria José e Seu João lá da minha Itabuna para cuidar das suas 

galinhas e dos seus porcos no seu pequeno sítio. Enquanto Dona Maria prepara o café, Seu 

João alimenta os animais e já pega a enxada para verificar como está a sua plantação. Faz 

isso todos os dias, independentemente de sol e de chuva.  

Na regra atual, desde a sanção da Lei nº 13.183, de 2015, pela Presidente Dilma Rousseff, 

manteve-se o direito dos trabalhadores e trabalhadoras rurais à aposentadoria como segurados 

especiais aos 60 anos (homens) e 55 anos (mulheres). Eles podem continuar acessando a 

aposentadoria, mesmo sem ter cumprido a exigência feita ao trabalhador urbano, que deve 

contribuir com a Previdência por 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens). 

Com essa reforma do Presidente Michel "Temeroso", desaparecerá a aposentadoria com idade 

antecipada em 5 anos para os trabalhadores rurais e a distinção de sexo, também de 5 anos. 

No caso da mulher agricultora familiar, a idade mínima para aposentadoria é elevada em 10 

anos (55 para 65 anos). Além disso, aumentará de 15 para 25 anos, o tempo de contribuição 

ou de atividade agrícola. 

Sras. e Srs. Deputados Federais, o pacote de maldade do Sr. "Temeroso" parece não ter fim 

para os segurados especiais. Passa a exigir a contribuição social, com alíquota favorecida a 

ser definida em lei, em substituição ao recolhimento que hoje incide sobre a comercialização da 

produção. Atualmente, a contribuição de 2,1% sobre a produção comercializada e a 

comprovação da atividade agrícola por, no mínimo, 15 anos garantem ao produtor familiar e a 

família dele os benefícios previdenciários. 

Dessa forma, a aposentadoria será quase que impossível para os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, tanto os segurados especiais quantos os assalariados. O impacto será 

mais sentido pelas mulheres, dada a situação entre elevação dos requisitos de idade e de 

tempo de contribuição individual, redução, redução do valor das pensões e desvinculação 

delas do salário mínimo. 

O pagamento monetário poderá ser inviável para agricultores pobres, pois a atividades que é 

exercida tende a estar sujeita a interrupções por fatores sazonais, meteorológicos e de 

mercado. Além disso, a contribuição deverá ser individual, o que pode dificultar a filiação à 
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Previdência de mais de um membro da família e impedir a busca do direito ao beneficio na 

Justiça. 

Espero que os as Sras. e os Srs. Deputados Federais possam rejeitar essa malfadada PEC 

287/16, que prejudicará todos os brasileiros. 

Sr. Presidente, pela importância do tema, gostaria que fosse divulgado nos meios oficiais este 

pronunciamento. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, estimado povo brasileiro, nesta minha primeira manifestação deste 

ano de 2017, reitero aqui meus votos de um bom ano de trabalho, de debates e 

encaminhamentos aos diversos temas. 

Que tenhamos todos muita serenidade na condução deste Parlamento, em especial a Mesa 

Diretora possa ter também o tempo necessário para que cada tema seja debatido com as 

instituições, com a representação da sociedade civil e com tantos quantos tenham interesse 

em cada um desses temas. 

Nesse período de recesso, confesso que trabalhei muito, tive a alegria de participar de 

plenárias regionais dos sindicatos, com mais de duzentas representações municipais, e 

pessoalmente visitei 35 Municípios, falando com os Prefeitos empossados, os Vereadores, os 

Presidentes de Câmaras, sindicatos, cooperativas e tantas outras lideranças. E o tema central 

sobre o qual todos perguntam são as reformas, em especial a reforma da Previdência Social, 

que mexe com a vida de todos os brasileiros, tanto os que estão aposentados, quanto os que 

estão para se aposentar, mas, em especial, as pessoas mais novas, mais jovens, que já estão 
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no mercado de trabalho desde muito cedo, para quem agora essa reforma, a PEC 287, é uma 

ameaça muito cruel e ao mesmo tempo covarde, na minha avaliação. É cruel porque joga todo 

um cenário de incertezas para uma imensidão de pessoas, especialmente homens com menos 

de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45 anos de idade. 

Portanto, isso precisa ser muito bem avaliado, para que não se cometa nenhuma injustiça. 

Qual é a entidade, qual é a empresa, qual é o comércio, qual é a indústria que vai contratar 

uma pessoa com 65 anos, 66 anos, 69 anos de idade para as atividades profissionais? O 

projeto, portanto, atinge tanto os trabalhadores rurais quanto os trabalhadores da cidade que 

trabalham na indústria e no comércio. 

Pior do que isso - e por isso digo que é covarde -, porque a mulher tem dupla jornada. A mulher 

tem o trabalho da sua atividade laboral, da sua atividade profissional e, quando chega a casa, 

tem ainda as tarefas do lar, da família, dos filhos, da alimentação, do vestuário e tantas outras 

coisas mais. Portanto, precisa ela ter atenção especial.  

Quero voltar a este tema nesta Casa em outras oportunidades, Presidente Manato, mas, desde 

logo, quero agradecer à minha bancada, do PSB, por fazer parte dessa Comissão Especial em 

defesa... 

(O microfone é desligado.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que nos acompanha através dos meios de 

comunicação desta Casa. 

Como meu primeiro pronunciamento no ano de 2017, quero desejar a todos os Parlamentares 

um ano de muitos debates e de construção, e à Mesa Diretora, eleita no último dia 2 por ampla 

maioria, serenidade na condução desta Casa do Parlamento. Permita ela que os debates 

sejam feitos com a participação das pessoas, especialmente no tocante às duas grandes 

reformas que aqui tramitam. 

Nesse período de recesso, trabalhei muito, participei de dezenas de reuniões, que envolveram 

mais de 200 Municípios, e estive visitei pessoalmente 35 Municípios, somente em janeiro. 

O tema central foi um só, as reformas enviadas a esta Casa pela Presidência da República, em 

especial a reforma da Previdência Social, que mexe com a vida de todos os brasileiros. 

Sras. e Srs. Parlamentares, quero expressar aqui o que recolhi de impressões em minhas 

andanças.  

A reforma da Previdência é cruel e covarde. Digo cruel porque joga todo um cenário de 

incertezas para a maioria da população brasileira, que ainda não chegou aos 45 anos de idade, 

no caso das mulheres, e aos 50 anos de idade, no caso dos homens. Esses cidadãos, em sua 

maioria, ficarão impossibilitados de manter a regularidade das contribuições previdenciárias 

para chegarem aos 65 anos e garantirem a aposentadoria integral, primeira e especialmente, 

porque o mercado de trabalho brasileiro restringe o acesso de pessoas com idade mais 

avançada, em segundo lugar, porque a rotatividade no mercado de trabalho é elevada, e é 

comum trabalhadores ficarem períodos de tempo desempregados e sem contribuição. 
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Digo covarde porque atinge majoritariamente os trabalhadores de renda mais baixa e penaliza 

as mulheres, que, em sua maioria, enfrentam dupla jornada de trabalho, além de receberem 

remuneração inferior à dos homens. Atinge também a maioria dos pequenos Municípios 

brasileiros, que têm nas aposentadorias o maior ingresso de receitas, responsáveis pela 

movimentação da economia local, na maioria das vezes, superando inclusive o orçamento 

municipal. 

Ela é cruel e covarde com os segurados especiais, que compreendem os agricultores, os 

pescadores, os meeiros e os arrendatários, que hoje se aposentam aos 55 anos, se mulher, e 

aos 60 anos, se homem, com pelo menos 15 anos de atividade. Eles contribuem através do 

desconto de 2,1% de todo o produto comercializado, contemplando o grupo familiar e 

garantindo um salário mínimo de pensão por morte ao cônjuge. 

Pesquisa demostra que 70% das mulheres e 78% dos homens começam a trabalhar antes de 

completar 14 anos e serão obrigados a ficar na atividade por mais 50 anos, até completarem 

65 anos de idade, 10 anos mais para a mulher e 5 para o homem. Todos sabemos que a 

atividade rural é dura e pesada e depende da chuva e do sol, e que frequentemente safras são 

frustradas. 

Uma reforma do tamanho dessa precisa de um amplo debate com toda a sociedade para fazer 

as correções que se fazem necessárias e não comprometer o futuro da população que mais 

precisa de proteção quando chega à velhice. É preciso também que se discuta o lado da 

receita, combatendo a sonegação fiscal, inclusive as referentes ao setor rural. E, 

principalmente, é necessário enfrentar as despesas com o pagamento de juros e serviços da 

dívida, que em 2017 deverá consumir R$ 1,7 trilhão de um orçamento total de R$ 3,5 trilhões, 

cifra insuportável para a frágil economia brasileira.  

Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação nos 

órgãos de comunicação desta casa, em especial no programa A Voz do Brasil. 

 

________________________________________ 
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representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG destinada ao debate 

sobre a reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou 

fazer uso das palavras ditas pela Deputada Jô Moraes: o PCdoB vai orientar o voto "sim". 

Gostaria de dizer que está ocorrendo agora, no Plenário 11 aqui desta Casa, um debate da 

Frente Parlamentar da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento e da Nacional. 

Esta Frente não só tem o grande papel de discutir sobre infraestrutura, mas também de tratar 

das obras inacabadas do País, o que está gerando um prejuízo muito grande não só do ponto 

de vista de recurso, mas também do transtorno que causam essas obras.  

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um breve relato aqui. 

Na segunda-feira, participamos de um café da manhã com a FETAG - Federação dos 

Agricultores na Agricultura, no qual não só os trabalhadores da agricultura do Rio Grande do 

Sul, mas de todo o País, disseram que estão preocupados com a reforma da Previdência e 

pediram-me que a questão do trabalhador rural seja tratada de maneira diferente do que está 

sendo proposto pelo Governo. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Obrigado.  

 

________________________________________ 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, trata-se de um 

acordo na área educacional com a Macedônia. É o primeiro acordo que se faz nesse sentido, 
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inclusive com intercâmbio para troca de experiências e de saberes. Este é um acordo 

absolutamente fundamental para o Brasil, para alargar a sua esfera de atuação e para 

universalizar o conhecimento, que está sob risco, porque o Brasil aprovou - esta Casa e o 

Senado, como áulicos que são do Palácio do Planalto - uma PEC que limita ou congela os 

gastos com ciência, tecnologia, enfim, os gastos com políticas públicas. 

Agora, em razão do fato de que 88% das despesas primárias são obrigatórias, avançam sobre 

a Previdência, fazendo uma discussão falsa. É preciso questionar o déficit que tem sido 

anunciado. 

Não se pode considerar como sendo da Previdência despesas que são da Seguridade Social. 

E não se pode deixar de considerar as receitas da Seguridade Social para que se calcule a 

exata situação dos recursos dessa área, que envolve, inclusive, a Previdência.  

A Seguridade Social é superavitária neste País. Está se falando de um déficit. Mas, ainda que 

haja esse déficit, é preciso considerar que ele representa um quarto ou um quinto do que foi 

sonegado. Há sonegação ao INSS.  

Eu ouvi a fala de um representante do Governo nesta Casa que dizia: "Mas eles não pagam. 

Eles não pagam, e não vamos cobrar". E essa sonegação quem vai pagar? São os policiais? 

São os educadores? São as mulheres? São os trabalhadores pobres? Até porque a 

expectativa de vida é variável. Os trabalhadores que não têm saneamento, assistência à 

saúde, não têm a mesma expectativa de vida de quem tem esses serviços. Então, nós vamos 

ter trabalhadores em condições insalubres de vida, com expectativa de vida pequena, que vão 

contribuir a vida inteira para uma Previdência de que não vão usufruir.  

E o que se diz da proibição do acúmulo de aposentadorias e de pensão e aposentadoria? Isso 

é estelionato! Uma vez que um trabalhador contribuiu a vida inteira para ter direito de deixar 

uma pensão ou de ter uma aposentadoria, o Governo não pode negar esse benefício ao 

trabalhador que contribuiu a vida inteira para ter. Isso é um direito! 

Portanto, nós estamos vivenciando, neste país, um circo dos horrores, com corruptos sendo 

empoderados, sendo blindados, e, ao mesmo tempo, o País sendo entregue para o capital 

internacional, acabando-se com o projeto de desenvolvimento nacional.  

O desemprego neste Governo está chegando às raias dos 5 milhões, e nós estamos 

vivenciando a retirada de direito dos trabalhadores.  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta proposição 

trata de um acordo a ser firmado com Luxemburgo para que os trabalhadores de lá e de cá 

tenham direito à proteção previdenciária. 

Obviamente, nós somos favoráveis a esses trabalhadores. Neste processo em que o mundo 

fica pequeno, para que todas e todos se sintam donos ou participantes de um planeta, é 

importante que os trabalhadores tenham segurança social e uma previdência social, se são de 

Luxemburgo e aqui estão ou se são daqui e estão em Luxemburgo. Pena é que, aprovada a 

reforma da Previdência, os trabalhadores não terão proteção. 

Nós estamos falando de uma aposentadoria com 65 anos de idade, em que as pessoas têm 

que contribuir por 49 anos para terem direito à média do último período. Nós estamos falando 

de uma regra que rasga a contribuição diferenciada dos trabalhadores rurais e dos pescadores 

artesanais, sem se considerar que há uma sazonalidade nessas atividades. Portanto, esses 

trabalhadores e trabalhadoras não podem ser submetidos às mesmas regras de quem tem 

estabilidade e uma conformidade mensal que apure os seus rendimentos. 

Portanto, nós estamos acabando com a Previdência. Na verdade, nós, não! O governo golpista 

é que está fazendo isso ou à conta daqueles que construíram o golpe. Isso envolve os "patos" 

de Troia. Alguém se lembra do pato? O pato está sendo pago pelos trabalhadores e pelo povo 

pobre deste País. 

Este Governo quer eliminar o BPC, quer instituir o limite de idade de 70 anos. O Benefício de 

Prestação Continuada é devido a quem ganha até um quarto de salário mínimo. As pessoas 

precisarão ter 70 anos, aquelas em situação de extrema pobreza, para ter direito ao BPC, que 

não estará mais vinculado ao salário mínimo, que vai se diluir e ser reduzido a pó. 

Este é o Governo da desigualdade. 

Nós que aprovamos e apoiamos esse tratado com Luxemburgo dizemos que é preciso ir contra 

essa reforma da Previdência, porque senão de nada vai valer esse tratado. Se ela for 

aprovada, os trabalhadores de Luxemburgo no Brasil não terão previdência social, que está 

sendo eliminada para abrir espaço para a previdência privada, porque esse é o compromisso e 

a alma do Governo golpista. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 60-C, de 2015, que aprova o texto do Acordo de 

Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de Luxemburgo, 

assinado em Luxemburgo, em 22 de junho de 2012. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma 

do acordo entre Brasil e Senegal, que o Deputado Heráclito Fortes disse que é de 2010, mas 

na realidade foi iniciado em 2008, observarmos que, antes de ser assinado um acordo, ele já 

vem sendo discutido há muito tempo.  

Este acordo com Luxemburgo foi assinado em 22 de julho de 2012 e trata da reciprocidade na 

questão previdenciária entre os moradores daquele país no Brasil e dos brasileiros em 

Luxemburgo. Na época, falava-se muito da migração de pessoas de Luxemburgo para o Brasil. 

Agora eu acho que está acontecendo o inverso diante da situação por que o nosso País passa 

hoje. 

Por falar em Luxemburgo, ainda está acontecendo no Plenário 1, onde nós estávamos há 

pouco, um ciclo de debates que a bancada do Partido dos Trabalhadores está fazendo nesta 

Casa sobre a reforma da Previdência e outras reformas. 

Um dos expositores apresentou dados sobre os países da Europa. No caso da Dinamarca, 

chega-se ao extremo de 75% da contribuição da previdência ser de responsabilidade do 

Governo e os outros 25% do empregado e do empregador. Também foi citado o caso de 

Luxemburgo, país com uma contribuição muito forte para a previdência. A contribuição estatal 

daquele governo para a previdência é significativa, porque visa assegurar os direitos dos 

trabalhadores daquele País. 

A previdência não é só um benefício; é um direito do trabalhador, conquistado ao longo dos 

anos trabalhados, em que contribuiu para que, ao chegar o tempo da aposentadoria, pudesse 

receber esse benefício, que é um direito. Nós falamos em benefício, mas esse é, repito, um 

direito do trabalhador que tanto tempo contribuiu financeiramente com o País para a formação 

do bolo previdenciário, a fim de que pudesse, lá na frente, já inativo, receber esses recursos. 

Agora nós estamos diante de uma reforma previdenciária que define um mínimo de 65 anos de 

idade para a aposentadoria e de 49 anos de contribuição para recebimento da aposentadoria 

integral. Se nós somarmos isso, perceberemos que nenhum brasileiro com menos de 68 anos 

receberá aposentadoria integral. Mas maioria vai se aposentar com 74 anos ou mais. Se a 

média de vida do povo brasileiro é de 73 a 75 anos, a maioria morrerá antes de se aposentar.  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 60-C, de 2015, que aprova o texto do Acordo de 

Previdência Social entre a República Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de Luxemburgo, 

assinado em Luxemburgo, em 22 de junho de 2012. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, todos os acordos internacionais são bem-vindos. A assinatura 

desse acordo com Luxemburgo permitirá a alguém que, eventualmente, tenha trabalhado um 

período naquele país e venha para cá ou o contrário some esse tempo.  

Também estamos esperando com ansiedade a concretização de um acordo que está parado 

na Comissão de Finanças e Tributação, entre o Brasil e os Estados Unidos. Certamente, 

precisamos resolver isso logo, porque há muitos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. A partir 

da regularização dessa condição, pode-se evitar o Efeito Trump.  

Portanto, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante esse acordo. Ao mesmo tempo, 

estou preocupado, Sr. Presidente, porque a reforma apresentada no Brasil praticamente 

impossibilitará a soma de algum tempo aqui e lá ou lá e cá.  

Sem dúvida nenhuma, ao se estabelecer a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, 

cria-se uma discriminação odiosa. O pior de tudo é que é a mesma idade para o homem e para 

a mulher. Quem elaborou essa proposta nunca pariu para saber como é difícil a vida de uma 

mulher. Então, significa roubar o direito que a mulher já tinha historicamente, desde a 

Constituinte, de um tempo diferenciado em relação ao homem. 

O pior de tudo é que acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, acaba a aposentadoria 

por idade e se cria uma aposentadoria única, que é o somatório da idade de 65 anos com 49 

anos de trabalho. As pessoas dizem que não são 49 anos. São sim, está textualmente na 

proposta, porque diz que são 51% da média mais os anos trabalhados. Para se chegar a 

100%, têm que ser 49 anos, é uma conta aritmética, nem precisa ser expert para entender isso. 

Logicamente a Previdência Social passa por um desestímulo muito grande hoje, porque 

querem inviabilizá-la para fazer o jogo da previdência privada. É isso o que se quer fazer. Já 

tentaram fazer isso outras vezes e não conseguiram. Certamente a Casa acordará a tempo de 

impedir esse desmonte da Previdência Social brasileira. 

Aliás, dizem que há déficit. Ora, como há déficit se foi aprovada a Desvinculação de Receitas 

da União, que tirou da Seguridade Social, no ano passado, 120 bilhões de reais e tirará, até 

2023, que é o período de vigência da DRU, 1 trilhão de reais? Até o ano passado o percentual 

era de 20%; hoje, é de 30%, e esta Casa o aprovou. E tentaram levar, na PEC do Teto dos 

Gastos, até 2036, mas nós impedimos que isso acontecesse.  
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Luxemburgo não tem culpa, e sim o acordo. 
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Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 85-B, de 2015, que aprova o texto do Acordo 

Constituinte de Centro para o Serviços de Informação e Assessoramento sobre a 

Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e no Caribe (INFOPESCA), 

celebrado em São José, Costa Rica, em 18 de fevereiro de 1994. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós estamos 

falando de um acordo entre Brasil e Caribe que é fundamental na área da pesca. Esse acordo 

significa troca de experiências, condições mais adequadas para a comercialização, para que 

nós possamos alargar as oportunidades.  

Dizia Darcy Ribeiro que nós temos que andar sempre com os pés na nossa realidade e com a 

cabeça no mundo. Portanto, "mundializar" o conhecimento, globalizar as condições, para que a 

comercialização seja mais exata, mais justa para os trabalhadores e para as trabalhadoras, 

para os que vivem da pesca, é absolutamente fundamental. 

Agora, quando nós falamos de pés no chão, não podemos esquecer que os pescadores 

artesanais estão perdendo a aposentadoria, a previdência diferenciada, como estão perdendo, 

da mesma forma, os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Estão sendo desconsideradas as 

especificidades, a sazonalidade na produção. Esses trabalhadores hoje contribuem de acordo 

com o faturamento. Não há uma contribuição mensal estabelecida, posto que não há um 

rendimento isento da lógica sazonal, natural dessa atividade produtiva. 

Portanto, nós estamos avançando nas cooperações com novas tecnologias, condições de 

comercialização com o Caribe, para o setor da pesca, e retirando direito dos pescadores 

artesanais em nosso País. 

Essa reforma é de uma profunda crueldade. Não é uma reforma da Previdência, mas para 

acabar com a Previdência Social. Aqueles que precisam de uma complementação ou de 

segurança e proteção, quando estiverem em uma determinada idade ou ao se aposentarem, 

são jogados nas mãos da iniciativa privada. Nem todos vão poder fazer isso. 
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É o mesmo sentido da PEC 55. Quando se limitam os gastos com saúde, com educação, abre-

se espaço para a saúde privada e a educação privada, para que isso se transforme em 

mercadoria. Ora, saúde não é mercadoria, tampouco educação é mercadoria. 

Essa concepção de transformar a educação em mercadoria, essa tendência de calar as 

escolas para que ali não se formem pessoas que possam fazer frente a todos os ataques que 

nós estamos sofrendo, isso significa um Governo, na sua essência, pactuado com as lógicas 

autoritárias, com as lógicas ditatoriais. É até um Governo sem qualquer tipo de modéstia para 

defender os corruptos. 
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Agradecimento ao Partido Socialista Brasileiro pela indicação do orador para membro titular da 

Comissão Especial destinada à análise da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. Críticas ao conteúdo da proposição. 

Defesa da manutenção da condição de segurado especial para o trabalhador rural. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, estimado povo brasileiro, saúdo todos com muita alegria e com muita 

satisfação nesta retomada dos trabalhos aqui no Congresso Nacional. 

Estou muito agradecido à Liderança do meu partido e aos componentes da bancada do Partido 

Socialista Brasileiro por ter sido indicado como um dos membros titulares da Comissão 

Especial que vai tratar da proposta de reforma da Previdência.  

Esse tema envolve todos, sejam os trabalhadores rurais, os segurados especiais, sejam os 

trabalhadores mais jovens do meio urbano, nas mais diversas categorias. 

Hoje haverá a primeira reunião da Comissão para, logicamente, definir o plano de trabalho e, 

depois disso, começar a avaliar os requerimentos. Na pauta de hoje há 63 requerimentos, afora 

os que virão extrapauta, logicamente. Vejo aqui, colegas Deputados, um grande número de 

audiências públicas sendo requeridas por Parlamentares dos mais diversos partidos e uma 

atenção especial para as questões pertinentes aos segurados especiais. 

Para quem na sabe, eu sou agricultor familiar, Deputado Júlio Delgado. Trabalhei na agricultura 

até os 25 anos de idade, quando fui militar no movimento sindical, e hoje estou aqui. 
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A agricultura familiar tem algumas coisas diferentes. Se a agricultura familiar é de um jeito no 

sul do Brasil, ela é diferente na Paraíba, no norte de Minas e em Goiás. Isso tudo precisa ser 

compreendido. E ela é mais diferente ainda no Norte do Brasil, onde, muitas vezes, fala-se no 

extrativista e não no agricultor.  

Um capítulo que está nessa proposta visa fazer mudanças na Previdência Social do homem 

que trabalha sem carteira, sem 13º salário, sem salário fixo, sem Fundo de Garantia, que 

trabalha diuturnamente, inclusive, nas lidas da agricultura - não existe feriado, domingo, Natal 

nem ano-novo -, exposto à chuva e às variações do tempo: geadas no sul e calor escaldante 

no norte. 

Nossa categoria está sendo castigada. Essa reforma é cruel, muito cruel, e, sem dúvida 

nenhuma, especialmente desumana com as mulheres trabalhadoras rurais. Essas moças 

começam a trabalhar cedo, estão na lida do dia a dia da atividade e têm dupla jornada. Assim 

como estão na lavoura, na pecuária, elas também estão nas lidas na propriedade da família, na 

casa, preocupadas com a alimentação, com o vestuário, com os filhos e assim por diante.  

Hoje, essa mulher se aposenta aos 55 anos de idade, conforme a Constituição de 1988. Quero 

reiterar aqui que o Constituinte de 1988 foi sábio ao fazer a diferenciação de idade para 

aposentadoria entre homens e mulheres - 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade 

para o homem.  

Agora, a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, quer igualar mulheres e homens 

e aumentar a idade de aposentadoria para 65 anos. Podem ter certeza, colegas Deputados, 

que, especialmente no Nordeste brasileiro, as mulheres rurais não vão mais se aposentar. 

Essa reforma é a exclusão da aposentadoria desse segmento que coloca a semente na terra, 

reza para que chova, a fim de que se tenha o pão nosso de cada dia para partilhar entre a 

família e vender as sobras para sustentar os familiares. 

Eu queria fazer aqui um apelo não só aos 37 Parlamentares que estão na Comissão e que 

começam o trabalho hoje, de fato e de direito, mas também a toda a Casa, aos movimentos 

sociais, ao movimento sindical, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, ao sistema cooperativo do País, que tem na sua essência a agricultura, 

sobremodo a agricultura familiar, que põe 70% da comida na mesa do povo brasileiro, gera 

emprego e renda. Nós não queremos nada de graça. Nós queremos apenas condições para 

continuar na atividade, produzindo alimento e, ao mesmo tempo, tirando o sustento para as 

nossas famílias. 

Reitero pedido no sentido de olharmos o trabalhador dessa categoria como segurado especial, 

conforme está escrito na Constituição Federal e na nossa legislação. Se é segurado especial, é 

porque pertence a uma categoria diferenciada.  

Concluo reiterando esse apelo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Necessidade de alteração pela Casa da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 
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O SR. BETINHO GOMES (Bloco/PSDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, estamos iniciando nesta tarde um debate sobre um tema de grande 

repercussão na vida da população brasileira. 

Hoje propriamente se instala e se inicia o processo de discussão sobre a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 287, de 2016, enviada a esta Casa pelo Governo Federal e que trata de 

alterações nas regras da Previdência Social. 

Esse é um tema palpitante que vai mobilizar toda a sociedade e, naturalmente, requer da Casa 

tranquilidade, compreensão da complexidade do trabalho e capacidade de ouvir os diversos 

atores sociais que desejam e que precisam participar da discussão. 

É natural que, diante da crise econômica profunda que nós estamos vivenciando, fruto da 

própria organização de um Estado que não consegue fazer frente aos desafios da sociedade, 

agora se busque a iniciativa de se discutirem as diversas ações de alcance do Governo 

Federal, as diversas políticas públicas. E a Previdência sempre foi considerada tema central 

para se buscar o equilíbrio econômico do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, garantir justiça 

social. 

A Previdência, naturalmente, não pode ser enxergada apenas por meio das cifras, como uma 

rubrica no Orçamento que compromete fatia do recurso público. Ela tem que ser vista e 

encarada também como é: uma política social de amparo ao trabalhador, de amparo aos 

pensionistas, de amparo àqueles que precisam dos programas aos quais ela dá sustentação. 

Mas é claro que ao longo do tempo a população brasileira vem envelhecendo, e hoje nós 

estamos diante de um dilema: o que fazer para manter a Previdência equilibrada e, ao mesmo 

tempo, preservar a sua função social? 

O Governo mandou para cá uma proposta de reforma. É o pontapé para o debate, que, como 

já disse, tem que ser feito com muita clareza. E, obviamente, o fato de o Governo ter mandado 

a sua proposta não significa que o que será discutido a partir de hoje deva ser o resultado final. 
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O Parlamento tem a obrigação de discutir propostas de alteração do texto enviado, e é nesse 

sentido que nós vamos apresentar as nossas opiniões. 

Neste momento, quero dizer que estou tomando essa iniciativa para buscar aperfeiçoar um 

texto que veio com dureza, que veio com a busca de celeridade por resultados, mas que talvez 

não seja adequado para se fazer uma transição no quadro de dificuldades que vive o povo 

brasileiro.  

Apresento, portanto, Sr. Presidente, três emendas para o debate da reforma da Previdência.  

A primeira modifica o tempo de contribuição. Pela proposta original, para se ter direito ao 

benefício integral da Previdência, é necessário contribuir por 49 anos. Apresento uma proposta 

em que o percentual inicial passa de 51% para 60%, de modo que a contribuição em vez de 

ser por 49 anos passa a ser por 40 anos para se ter acesso à aposentadoria integral. 

Apresento, também, uma proposta para a manutenção da idade mínima de aposentadoria para 

o trabalhador rural como é hoje. Como já foi dito aqui, o trabalhador rural não pode ser tratado 

e encarado da mesma maneira que o trabalhador urbano. É preciso compreender as 

dificuldades do homem do campo, que começa mais cedo sua atividade, que se sacrifica muito 

mais, que tem um esforço muito maior, muitas vezes, do que o trabalhador urbano, não sendo 

justo exigir sacrifício desse trabalhador. Portanto, estou defendendo que se mantenha a regra 

atual da idade mínima para o trabalhador rural. 

E a última emenda é para que os benefícios de proteção continuada não sejam nunca menores 

que um salário mínimo, porque eles são uma política social, como o nome diz, de proteção às 

pessoas mais necessitadas. 

Com essas propostas iniciais, Sr. Presidente, quero contribuir para que nós possamos fazer um 

debate que garanta, de um lado, o objetivo de equilibrar a Previdência Social, para garantir que 

no futuro os aposentados não fiquem sem o seu sagrado recurso, ao final de uma vida inteira 

de trabalho, e, de outro lado, a necessidade de se garantir a continuidade do papel social 

dessa política pública fundamental. 

Dessa maneira, espero que a Comissão que se instala agora para discutir a proposta ouça a 

sociedade, traga especialistas para o debate e estabeleça regras de transição que sejam 

possíveis de se implementar sem sacrificar ainda mais o povo brasileiro, sobretudo aqueles 

que dependem da sua aposentadoria.  

Com isso, Presidente, eu espero e desejo que a Comissão faça um bom trabalho e que nós 

possamos ter uma reforma que esteja de fato à altura das necessidades do povo brasileiro.  

Muito obrigado.  

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

 

 

 

________________________________________ 

 



 

109 
 

________________________________________ 

007.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/02/2017-15:02 

Publ.: DCD - 2/15/2017 - 28 ROBERTO DE LUCENA-PV -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador na Comissão Especial destinada à análise de proposta de reforma da 

Previdência Social como membro suplente. Necessidade de realização de reforma no sistema 

previdenciário. Crítica à proposta encaminhada pelo Governo Michel Temer. Posicionamento 

favorável à defesa dos direitos do trabalhador. 

________________________________________ 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (Bloco/PV-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, exatamente neste momento estamos dando início aos trabalhos na 

Comissão Especial que discute a reforma da Previdência. Eu faço parte desta Comissão, como 

suplente, representando o Partido Verde. 

E nós temos um trabalho intenso pela frente, uma agenda com importantes demandas, 

importante volume de requerimentos, que passam a ser apreciados a partir de agora, de 

solicitação de audiências públicas, de emendas já colocadas ao texto da proposta enviada pelo 

Governo para o Congresso Nacional e, de maneira especial, para esta Casa. 

A reforma da Previdência, Sr. Presidente, é um tema urgente. Ela é imprescindível e 

necessária. Nesta minha fala quero reconhecer a coragem do Governo Temer, que coloca um 

tema complexo e delicado diante de um momento tão difícil, como o que nós estamos 

enfrentando: uma crise multifacetada, fundamentada em variáveis múltiplas. 

O reconhecimento que faço desta iniciativa do Governo se deve à Matemática, que é a ciência 

exata de que nós precisamos pensar hoje na Previdência de amanhã.  

Nós vivemos uma transição demográfica. No Brasil há 27 milhões de brasileiros com mais de 

60 anos de idade. Em 9 anos haverá 35 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. No ano 

de 2050 haverá mais de 60 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Portanto, hoje a base 

da pirâmide do sistema previdenciário é de contribuintes e o seu pico é de beneficiados.  

No entanto, na medida em que fizermos essa transição demográfica, inclusive considerando o 

aumento da expectativa da vida, haverá uma inversão dessa pirâmide. Chegará o momento em 

que o contribuinte de hoje se aposentará. Se não tivermos a iniciativa de nos debruçarmos de 

maneira responsável e coerente sobre essa agenda, se não fizermos os nossos exercícios, a 

nossa lição de casa, certamente viveremos um colapso em relação à Previdência logo mais 

adiante. 

Quero registrar que para a reforma da Previdência o Governo conta com o meu apoio, meu 

trabalho e minha defesa. Nós estaremos na Comissão Especial fazendo a defesa da 

importância de o Brasil fazer essa discussão nesse momento. No entanto, a proposta de 

reforma da Previdência que o Governo enviou para Congresso Nacional não tem a menor 
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condição de ser apreciada. Repito, Sr. Presidente, se nós tivermos um pingo de decência nesta 

Casa, esta proposta, da maneira como está, não avança. 

É claro que reconheço que o Presidente Michel Temer, que é um homem do diálogo, que já 

presidiu esta Casa várias vezes, certamente enviou o tema para cá sabendo que, durante a 

discussão, ele seria acrescentado, enriquecido, valorizado. É isso que nós vamos fazer. 

O nosso posicionamento é o de defesa dos direitos do trabalhador, do aposentado, do 

pensionista, do servidor público. Faremos um esforço para que não haja a frustação da 

expectativa de direitos daqueles que já estão contribuindo para o sistema previdenciário, dentro 

de um jogo com regras já estabelecidas. 

Sr. Presidente, este é o registro que fazemos. Estamos iniciando os trabalhos. A jornada será 

longa e árdua. Estaremos lutando para que o Brasil assegure o direito previdenciário e os 

benefícios daqueles que contribuíram com a construção da riqueza nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Que Deus abençoe o Brasil! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado Roberto de Lucena. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade ao texto da proposta de reforma da Previdência Social do Governo Michel 

Temer.  

________________________________________ 

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

Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, o Governo do Presidente Michel 

Temer, com os grandes meios de comunicação, está fazendo um grande esforço para 

apresentar uma justificativa ao povo brasileiro, principalmente ao contribuinte da Previdência 

Social, sobre a necessidade de reforma da Previdência. Segundo ele, se não for feita essa 

reforma, daqui a 10, 15, 20 anos, não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias porque a 

Previdência vai falir. 



 

111 
 

Na verdade, tudo isso é conversa fiada, tudo isso é papo-furado, tudo isso é mentira! É 

verdade que nós precisamos fazer uma atualização na Previdência. Entretanto, o Governo do 

Presidente Michel Temer, com essa proposta que foi mandada para o Congresso Nacional, 

para a Câmara dos Deputados, vai levar a Previdência Social à falência. Esta proposta, sim, 

vai fazer com que, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não tenhamos Previdência Social. 

Por que estou aqui afirmando isso? Porque se essa reforma que está aí for aprovada, o 

cidadão vai ter que começar a pagar a Previdência com 17, 18 anos para se aposentar aos 69 

anos!  

Qual cidadão deste País que sabe fazer um pouquinho de conta vai começar a pagar a 

Previdência Social aos 17, 18 anos para poder se aposentar aos 69 anos, ganhando um salário 

mínimo? O cidadão não vai pagar. É muito melhor ele pegar o dinheirinho mensal que vai 

pagar todos esses anos e colocar na poupança porque, quando ele chegar aos 69 anos, esse 

dinheiro vai render quatro, cinco vezes mais o valor da aposentadoria que ele irá receber. 

Outra coisa. E quem tem 30, 35, 40 anos, vai começar a pagar a Previdência para quê? Para 

se aposentar aos 90 anos? Não vai pagar também. Outros vão procurar os fundos privados. 

Essa proposta é o desmonte da Previdência Social! 

Só um Governo ilegítimo, irresponsável, como o Governo do Michel Temer e do Sr. Henrique 

Meirelles, dessa equipe que só pensa em números, não pensa no povo, não tem coração, 

manda uma proposta dessa natureza para cá. 

É mentira que a Previdência Social seja deficitária. Sabe por que está deficitária, povo 

brasileiro? Porque o Governo não paga a sua parte. 

A reforma da Previdência é necessária? Ela é deficitária? É, porque o Governo deixa de pagar 

a sua parte. Quando o Governo depositar a sua parte ela deixa de ser deficitária. 

Vamos dizer a verdade! Vamos fazer esse debate de forma aprofundada, vamos abrir os 

números para que a verdade seja dita. 

Essa reforma é uma enganação. É mais uma forma de arrecadar dinheiro para cumprir com 

esses juros loucos que existem só no Brasil. Em nenhum lugar do mundo é aplicada uma taxa 

de juros tão escravizante como a que se aplica ao povo brasileiro. 

Não estou falando aqui dos cheques especiais. Estou falando das taxas de juros normais. Um 

fogão fabricado em São Paulo sai da fábrica por 280 reais. Lá em Belém do Pará o cidadão vai 

à loja e paga mais de 1.000 reais, em várias prestações no cartão, porque está embutida uma 

enorme taxa de juros. 

Portanto, de jeito nenhum podemos concordar com esse discurso de que a Previdência vai falir 

se não houver reforma, que ela não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Dizem isso 

para colocar medo no povo brasileiro. 

Nós precisamos, sim, que haja atualização da Previdência, o que é normal - nessa proposta os 

Deputados podem votar -, e não dessa reforma que está sendo proposta. Eu não vou votar de 

jeito nenhum nessa reforma da Previdência. 

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

Muito obrigado. 

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

________________________________________ 

Sumário 

Conclamação da sociedade brasileira para reação contra a retirada de seus direitos pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente Carlos 

Manato. 

Quero fazer um chamamento à sociedade brasileira: não permita que o seu direito lhe seja 

roubado. O Governo Temer assaltou a democracia. O nosso voto não tem valor. Afastaram a 

Presidenta e impuseram alguém. Isso representou um assalto à democracia. 

Agora seus projetos entregam, rasgam, destroem o patrimônio público nacional. A 

PETROBRAS não participará mais das licitações do pré-sal. As empresas brasileiras estão 

sendo entregues, a preços vis, normalmente para multinacionais. 

Terceiro, estão fazendo tramoia para de fato impedir que a corrupção... Aí está o próprio 

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizendo que a verdadeira quadrilha começa 

nos dirigentes do PMDB, que montaram um sistema para afastar Dilma Rousseff, conforme a 

própria gravação do Machado, em que lideranças do PMDB diziam: "Precisamos afastar a 

Dilma para que a Lava-Jato não chegue em cima de nós". Então, há uma montagem para 

impedir que a corrupção neste País seja apurada. 

Quarto, querem roubar o direito à aposentadoria. Querem que a trabalhadora rural, que passou 

a vida inteira produzindo alimento, se aposente aos 65 anos, em vez de 55, e recebendo um 

salário mínimo, desrespeitando a situação peculiar do trabalho da segunda e terceira jornadas 

da mulher, igualando ao homem, que vai passar de 60 vai para 65, tirando a condição de 

segurado especial e acabando com a possibilidade de o agricultor se aposentar com dignidade. 

Não permita que o seu direito seja roubado por este Governo! 
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A Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, reduz o cálculo da aposentadoria. Você 

já fez o cálculo da sua aposentadoria, se a tiver? O Presidente Michel Temer não quer você se 

aposente, e, se aposentar, que se aposente mal, porque vai reduzir o cálculo. E para chegar a 

100% do cálculo reduzido, vai ter que trabalhar 49 anos. É contra isso que nós estamos 

lutando. 

Portanto o meu chamado é um só: não permita que o seu direito seja roubado por este 

Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Premência de revisão do pacto federativo, com ênfase na distribuição equânime de recursos 

públicos aos entes federativos. Solicitação ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 

Rodrigo Maia, de realização de debate sobre o tema pela Casa. Consequências da crise 

econômica e da estiagem sobre a Região Nordeste. Necessidade de priorização, pelo Governo 

Federal, de obras estruturantes destinadas à redução dos efeitos da seca no Nordeste. 

Solicitação ao Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e à Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, de monitoramento 

de ações destinadas ao enfrentamento da crise hídrica nordestina. Relevância do combate à 

corrupção por instituições republicanas brasileiras, com apoio e acompanhamento da 

sociedade. Crítica a itens de proposição relativa à implantação de medidas de combate à 

corrupção. Necessidade de discussão, pelo Congresso Nacional, de proposta de coibição do 

abuso de autoridade. Apoio do PSB à realização das reformas previdenciária e trabalhista de 

acordo com o interesse nacional.  

________________________________________ 

O SR. TADEU ALENCAR (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, companheiros de bancada, Deputada Creuza Pereira, do meu Estado de 

Pernambuco, Deputado João Fernando Coutinho, também de Pernambuco, Deputado Júlio 

Delgado, do PSB de Minas Gerais, Deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, já vivemos 
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tempos de maior esperança no futuro do Brasil. Houve momentos em nossa história em que 

pensamos ter dado o salto civilizatório pela conjugação de fatores como crescimento 

econômico, diminuição das desigualdades sociais, aumento do consumo das famílias, 

expansão do número de vagas no mercado de trabalho e afirmação de políticas públicas 

essenciais e de inclusão. Todas essas foram circunstâncias que nos permitiam sonhar com um 

país mais justo e mais solidário. 

Infelizmente, essas perspectivas desvaneceram. Vivemos tempos de recessão econômica, de 

regressão praticamente de todas as atividades produtivas, com reflexos dramáticos no 

aumento do desemprego, que alcançou 12 milhões de brasileiros. E, ao longo de 2017, dizem 

os principais analistas que devemos ainda ter um aumento da ordem de 1 milhão a mais de 

desempregados. Isso é uma tragédia. 

A par disso, percorremos uma estrada de 2 anos de aumento inflacionário, de juros elevados, 

déficits bilionários nas contas públicas, a dívida pública batendo em 70% do Produto Interno 

Bruto - um cenário de tempestade perfeito para inibir a retomada dos investimentos, 

ansiosamente esperados pela população.  

Nas regiões mais pobres do País, como o Nordeste brasileiro, as consequências da crise 

econômica são ainda mais agudas, uma vez que, apesar de todos os avanços dos últimos 

anos, ainda é a Região com os piores indicadores sociais, o que, por evidente, milita em 

desfavor dos nordestinos quanto aos efeitos da crise, mercê de suas gritantes vulnerabilidades.  

E, coroando de modo perverso esse ciclo nefasto - e V.Exa. conhece bem, Deputada Creuza 

Pereira, as agruras do Nordeste -, o modelo federativo em vigor é centralizador e impermeável 

à desconcentração das receitas públicas segundo as necessidades de cada região, fazendo 

com que Estados e Municípios - entes subnacionais dessa Federação de faz de conta -, que 

tiveram aumentadas de forma crescente as suas responsabilidades, em inversa proporção 

vejam minguar os recursos necessários ao cumprimento das suas obrigações.  

Quanto a este ponto, é urgente, inadiável, um imperativo de ordem pública que se possa 

promover uma discussão honesta sobre um novo pacto federativo, que prestigie a equânime 

distribuição dos recursos públicos, inclusive mirando o abrandamento das desigualdades 

regionais, e que promova uma harmonização entre as responsabilidades a cargo dos entes 

federativos e suas respectivas fontes de custeio. 

Todos sabemos que a voracidade fiscal da União, em todos os Governos, terminou 

aumentando a carga tributária pela via das contribuições sociais, tributos que não são 

compartilhados com Estados e Municípios, segundo a baliza constitucional, o que acabou por 

subverter uma equação que, no passado, deixava em torno de 30% dos recursos com a União, 

distribuindo 70% desses mesmos recursos.  

Hoje, essa equação foi inteiramente subvertida, fazendo com que Estados e Municípios 

promovam, de tempos em tempos, a mais ultrajante caravana em busca de recursos junto ao 

Poder Central, integrada por Governadores, mas, em especial, por Prefeitos.  

É vergonhosa essa romaria dos Prefeitos a Brasília, mendigando o apoio à justa expectativa 

dos seus munícipes, reduzindo os gestores eleitos com grande expectativa da sociedade ao 

papel de acanhados pedintes de pires na mão, garimpando os recursos a que deveriam fazer 

jus por direito e por justiça.  

Lembrou-me a obra capital de Victor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, mostrando a 

submissão dos alcaides a um modelo concentrador, afeiçoado à velhíssima República, que 
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fideliza, de modo compulsório e, sem dúvida, vexatório, a independência e a altivez, que são 

atributos fundamentais no bom exercício de função pública de tamanho relevo.  

Repito: a retomada dessa discussão federativa é urgente, é inadiável, é um imperativo de 

ordem pública. Por isso, faço um apelo ao Presidente desta Casa, o Deputado Rodrigo Maia, 

para que impulsione essa discussão que interessa a todo o Brasil, em especial ao Brasil 

profundo, que passa ao largo dessa atmosfera encantada em que parece, por vezes, viver a 

doce Brasília de D. Bosco.  

Adicionalmente, caro Deputado Tenente Lúcio, à crise econômica que a todos atinge e à crise 

federativa que atinge quase todos, ao Nordeste ainda são reservados os efeitos dramáticos de 

uma estiagem severa, pelo sexto ano consecutivo. Os rebanhos foram dizimados; as 

pastagens, devastadas; os açudes e barreiros secaram e até os reservatórios, nas regiões 

onde costuma chover bem, colocam em risco o abastecimento de água até nas regiões 

metropolitanas, ordinariamente bem servidas de chuvas.  

Com os açudes, secaram também as esperanças do povo sertanejo. Secaram até mesmo as 

lágrimas. Vê-se o desolamento da fé esquecida. E olhe que o coração do sertanejo é feito à 

resistência da Caatinga: com as primeiras chuvas, mesmo sem a constância das invernadas, já 

renasce o verde que parecia ter morrido.  

A situação é grave, Sr. Presidente. A despeito das chuvas esparsas que caíram em algumas 

regiões do Nordeste, as previsões são alarmantes e apontam para mais um ano de seca. Há 

cidades, como Iati, no Agreste Meridional de Pernambuco, em que a situação é de verdadeira 

calamidade pública.  

Por isso, há necessidade de que o Governo Federal, com absoluta prioridade, intensifique 

obras estruturadoras, como a transposição do Rio São Francisco e a Adutora do Agreste, com 

seus respectivos ramais, entre diversas outras pequenas e grandes obras, que vão oferecer 

razoável solução para essa crise hídrica que assola o Nordeste e, em especial, os Estados de 

Pernambuco e do Ceará, os quais represento, um por delegação do povo pernambucano e 

outro por direito natural, pelo privilégio de descender dos índios cariris, que, no passado, 

dominavam a paisagem na Serra do Araripe, onde nasci.  

Mas a situação é de gravidade em todo o Semiárido, como no Sertão do Araripe e no Sertão do 

Pajeú. Por isso, além das obras estruturadoras que precisam urgentemente ganhar ritmo, há 

necessidade de ampliação das políticas de redução dos efeitos da seca, como sistemas 

simplificados de abastecimento de água, poços artesianos, cisternas, carros-pipa, que, embora 

paliativas, são de grande importância, merecendo um olhar estratégico do Governo Federal, 

para atendimento principalmente das situações mais críticas e para que, de forma isonômica, 

em matéria de tamanha gravidade, se evite a manipulação política, deveras atentatória à 

dignidade da população sofrida. 

Chamo a atenção para o papel do Ministério da Integração, de S.Exa. o eminente Ministro 

Helder Barbalho, para que, ad cautelam, monitore e acompanhe de perto as ações de sua 

Pasta, para que elas atinjam, o mais possível, as regiões castigadas pela dura estiagem que 

vimos atravessando. 

Chamo a atenção, também por necessária cautela, da CODEVASF - Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de especial relevância para a 

nossa Região, para que cumpra de forma rigorosa o seu papel de bem atender à gente 

sertaneja e possa fazê-lo de forma ampla, evitando que se partidarizem as ações dessa 

relevante instituição. 
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Deputado João Fernando Coutinho. 

O Sr. João Fernando Coutinho - Caro conterrâneo, Deputado Tadeu Alencar, quero 

parabenizar V.Exa. por trazer um tema tão importante para o debate nesta Casa, no Plenário 

Ulysses Guimarães, no que diz respeito à necessidade de revisarmos a forma de distribuição 

dos recursos e também a autonomia dos Estados e Municípios. Os entes federados, 

especialmente os Municípios, passam por uma situação muito difícil. A centralização do poder 

precisa ser rediscutida. Portanto, V.Exa. traz esse tema recorrente de discussão do nosso 

partido, o PSB, que há algum tempo, através do nosso saudoso Líder, Eduardo Campos, já o 

vinha debatendo no nosso País. V.Exa., em boa hora, traz esse tema a ser discutido nesta 

Casa e, ao mesmo tempo, alerta-nos para os riscos e as dificuldades que o homem sertanejo, 

o homem do Agreste, no Nordeste brasileiro, e, de modo especial, no nosso querido Estado de 

Pernambuco vêm passando. É fundamental que haja maior sensibilidade e acompanhamento 

não só das grandes obras, como a transposição das águas do Rio São Francisco, a Adutora do 

Agreste, mas também - como muito bem V.Exa. colocou - de sistemas simplificados de 

abastecimento, de perfuração de poços, para que tenhamos uma melhor infraestrutura para 

atravessar essa grande seca que acontece de tempos em tempos no nosso Nordeste e que 

agora tem sido a maior dos últimos 100 anos. Portanto, quero parabenizar V.Exa., que dignifica 

o povo pernambucano e realiza um mandato na direção dos que mais precisam, que é o povo 

sofrido do Agreste, do Sertão e de todo o Estado. 

O SR. TADEU ALENCAR - Muito obrigado, Deputado João Fernando Coutinho. 

Peço ao Deputado Júlio Delgado que me espere dar sequência ao meu pronunciamento. 

Depois concederei a V.Exa. um aparte, com muita honra. 

Além de todos esses fatores críticos que minam a confiança dos brasileiros no seu futuro, 

vivenciamos uma crise ética sem precedentes, uma assustadora, sistêmica e endêmica 

corrupção, que pôs a nu as fragilidades do nosso sistema político e, em consequência, da 

própria democracia. 

Felizmente a afirmação das instituições nacionais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, 

da Advocacia-Geral da União e dos Estados, dos Tribunais de Contas, da Receita Federal, da 

Polícia Judiciária, das controladorias, de forma crescente e corajosa, vem dando substância ao 

espírito republicano tão vilipendiado pela própria República do Brasil e, de forma inusitada, vem 

submetendo os poderosos deste País, sejam políticos, empresários, agentes públicos, todos, 

ao império das leis e da Constituição. 

Essa é, verdadeiramente, Deputado Júlio Delgado, a grande novidade dos dias que correm, 

com os ventos efetivamente renovadores que sopram sobre a realidade brasileira. Assim foi no 

chamado mensalão, assim se dá na indigitada Operação Lava-Jato e em tantas outras 

atuações do Estado brasileiro, em que se evidencia o zelo pelo dinheiro público, pela probidade 

na administração pública e pela retidão na gestão dos negócios do povo. 

Desde 2013 que a população foi às ruas, cansada desse cinismo coletivo de muitos que 

exercem a delegação popular, conspurcando os deveres que deveriam ser observados. Ali, 

naquelas vulcânicas jornadas de junho, já se prenunciava o clamor da sociedade pela ética na 

política e pela efetividade da ação dos governos e dos governantes, no atendimento das 

demandas populares. 

Esse clamor, em larga medida, além, é curial, das infrações formais que lhe deram suporte, foi 

responsável pelo processo de afastamento de S.Exa. a Sra. Presidente da República. Mas é 

um clamor, creiam-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que não cessa, felizmente não 
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cessa, alimentado dia a dia pelo sentimento de indignação, e mesmo de revolta, de uma 

sociedade visivelmente exaurida, extenuada, pela frustração de tantos e tão bem engendrados 

butins e que quer a vida pública brasileira dirigida pelo princípio da moralidade, tão aviltado por 

essa cultura política patrimonialista, saqueadora, leniente com a corrupção e com os desvios, 

negligente com a cidadania e com uma desigualdade que deveria nos ofender.  

Eu não tenho dúvida de que essa cultura, por anacrônica, por transgredir os comezinhos 

deveres de uma sociedade livre e solidária, será radicalmente transformada. Precisamos 

escolher se vamos contribuir com essa tão desejada transformação, ou se seremos tragados 

por ela. Por outro lado, é de suma relevância que o combate incansável a essa chaga da 

corrupção não se faça à margem da observância das garantias constitucionais, da presunção 

de inocência, da plenitude de defesa, até mesmo em benefício da higidez das apurações. 

Fragilizar as garantias em nada fortalece o combate à corrupção, rendendo ensejo à invocação 

de nulidades que podem retardar a marcha irreversível e desejável dos acontecimentos.  

No ponto, creio ser necessário um breve comentário sobre as 10 Medidas contra a Corrupção, 

propostas pelo Ministério Público, com apoio popular. Entre necessárias alterações normativas 

que fortaleciam o combate à corrupção, algumas das medidas ensejavam um caráter 

autoritário incompatível com a ordem constitucional em vigor, de feição eminentemente 

democrática. 

A título meramente ilustrativo, cito apenas algumas delas: o chamado flagrante forjado, o 

confisco alargado para além do dispositivo da sentença, o dito reportante do bem e alterações 

limitadoras do habeas corpus, só para ficar em alguns exemplos. Isso sem contar os avanços 

aprovados, entre os quais considero da maior relevância a criminalização do caixa dois. 

Ora, com todo o respeito, é indeclinável o papel do Parlamento em examinar as proposições 

submetidas à sua consideração e aprovar aquelas que, a seu legítimo e justo juízo, conferido 

pela sociedade quando vota, devam ser aprovadas e, em consequência, recusar as que 

entender indesejáveis, inclusive sob um juízo político, de constitucionalidade de tais 

proposições. 

E este Parlamento pode fazê-lo, inclusive, quando se equivocar na emissão de tais juízos, pois 

remédio há para seus eventuais excessos. Não existe essa vaca sagrada que não possa ser 

objeto de ampla deliberação. Senão o Parlamento, que deve ser sempre soberano, ao abrir 

mão dessa plenitude de avaliação, incorre em injustificável submissão. 

O Parlamento, embora deva ter sempre os olhos na sociedade, não se deve intimidar diante de 

qualquer interesse, desde que a sua motivação esteja conformada à ordem constitucional e 

democrática que felizmente nos rege. 

E mesmo quanto ao abuso de autoridade, a necessidade de sua discussão parece evidente, 

pois qualquer abuso, de qualquer autoridade, de quaisquer dos Poderes e em qualquer grau 

sempre repugna a ideia de relação de direito, de relação jurídica, que rege a conduta entre o 

Estado e os cidadãos e, assim, deve sempre ser coibido. 

Sem dúvida, naqueles primeiros dias de dezembro, erramos de forma grave - menos pelo 

conteúdo e mais pela forma, mas também por algum conteúdo - quando demos um sinal 

trocado, sem o devido diálogo com a sociedade. E, assim, ficamos expostos à reação 

vociferante, que, embora exagerada, entendendo a criminalização da política, não podemos 

deixar de reconhecer que tinha também razão de ser. 
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Daí por que vejo com grave preocupação essa ausência de diálogo entre as instituições que, 

decerto, não levará a bom termo. Esse clima de intolerância, de divisão no País, de um 

conservadorismo assustador e de patrulhamento quer aniquilar o debate e quer fazer acreditar 

que na política todos são regidos pela batuta da indecência. 

Não nos esqueçamos de que foi a política que legou ao futuro do Brasil o fortalecimento 

institucional que hoje renova o sangue da Nação. Por isso, quem tem responsabilidade política 

deve apostar no diálogo amplo - o mais amplo possível -, que permita encontrar saídas para o 

grave momento que atravessa o Brasil. 

Deputado Júlio Delgado. 

O Sr. Júlio Delgado - Nobre Deputado Tadeu Alencar, em primeiro lugar, eu quero 

cumprimentá-lo e quero dizer que nós vimos a esta aula aprender com V.Exa. aquilo que 

havíamos dito de forma muito simples e que abordamos no Pequeno Expediente. V.Exa., neste 

pronunciamento, de forma elaborada, preparada e irretocável, traz a elucidação de muitos 

pontos que estamos vivenciando durante este mandato. E para concluir, eu digo a V.Exa. com 

profundidade que as pessoas julgam muito os Parlamentares que nós temos na Casa e a 

qualidade da representação que fazem dos seus Estados e do seu povo. V.Exa. é um digno 

representante do povo pernambucano, um dos mais dignos. Eu não digo isso para V.Exa., que 

sabe disso, mas para o povo de Pernambuco, que tem um exímio representante aqui no 

Congresso Nacional, alguém que honra o Estado de Pernambuco, que honra o voto dado por 

aquele cidadão que apostou ao trazer V.Exa. para este Parlamento. V.Exa. qualifica este 

Parlamento num momento de profunda crise na classe política. Então eu fico enaltecido de ter 

a honra da sua convivência, de transformar essa convivência numa amizade, e acima de tudo 

de aprender com V.Exa. a cada dia que nós passamos juntos aqui no Congresso Nacional. 

Quem ganha com isso é o povo. Quando se diz que a representação não é feita, e quando se 

faz uma avaliação individual de cada Parlamentar, eu tenho certeza de que o povo de 

Pernambuco se sente muito honrado por tê-lo trazido para esta Legislatura. Que ele possa 

levá-lo a futuros grilhões e espaços da República de Pernambuco, porque V.Exa. não só 

merece, como também está preparado para qualquer desses desafios. Parabéns pelo seu 

pronunciamento, que de uma forma muito clara e muito objetiva traduz aquilo que nós 

pensamos a respeito de muitos desses pontos que estão abordados no pronunciamento 

belíssimo que V.Exa. faz aqui na tarde de hoje! Muito obrigado. 

O SR. TADEU ALENCAR - Muito obrigado, Deputado Júlio Delgado. É uma honra para mim 

ouvir suas palavras, que são um estímulo para a nossa atividade na vida pública. 

Há, sim, uma agenda de reformas que é importante ser enfrentada. E o meu partido, o Partido 

Socialista Brasileiro, tem procurado fazê-lo, mas sempre olhando os interesses do País. Por 

isso, entendemos que não serve a esses interesses a posição dos que não querem nenhuma 

reforma, que querem interditar qualquer discussão, ainda mais por motivação eminentemente 

política. 

E há os que querem reformar tudo, sacrificando o debate e atropelando direitos, dando curso a 

uma agenda excessivamente liberal, que, a pretexto de atualizar o perfil do Estado brasileiro, 

que muito tem a ser modernizado, quer fazê-lo cativo de interesses que nem sempre são os do 

povo brasileiro. 

Esse é o equilíbrio que nos cumpre perseguir no debate dessas reformas. O que for de 

interesse do País deve merecer o nosso apoio. O que for de interesse só de Governo deve ser 

enfaticamente recusado. 
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As duas principais reformas que estão colocadas à consideração do Congresso Nacional são a 

reforma da Previdência e a trabalhista, ambas com potencial de mexer fortemente com o 

interesse dos trabalhadores brasileiros, inclusive o do trabalhador rural. 

Entendemos que a discussão é necessária a fim de conferir sustentabilidade ao sistema de 

previdência pública e privada e garantir que as gerações futuras recebam de nós um sistema 

racional e solvável. 

Por outro lado, há, na proposta enviada pelo Poder Executivo, medidas inaceitáveis que ferem 

manifestamente direitos sociais conquistados em anos de vinculação à previdência, mostrando-

se inafastável a necessidade de um diálogo amplo e honesto, tendente a aprimorar a proposta 

e pactuar uma reforma fruto de soluções negociadas entre Governo, Parlamento e sociedade. 

Se essas não forem as premissas, creio que haverá forte resistência popular, que pode até 

mesmo inviabilizar as reformas que se pretende.  

Na mesma linha do diálogo amplo é que deve ocorrer a discussão da reforma trabalhista. É 

notória a necessidade de mudanças nesse campo que possam fortalecer a segurança jurídica 

e a atratividade para os investimentos. Mas a discussão deve ser serena, ouvindo todos os 

segmentos envolvidos, a fim de que, em meio a tamanha crise, tenhamos a responsabilidade 

de ofertar soluções negociadas, construídas sem preconceitos, olhando sempre, de forma 

invariável, o que acode aos interesses do País.  

Esse sempre foi o papel do Partido Socialista Brasileiro, que, em 70 anos de história, sempre 

esteve à frente ou ao lado das melhores causas deste País. Jamais abrimos mão do nosso 

papel de um partido progressista, que não se recusa a compreender as transformações 

estruturais por que passa o mundo, numa ordem econômica global que muitas vezes reclama 

atualizações do nosso ideário. Mas jamais devemos permitir vê-lo desfigurado por tentações de 

qualquer espécie, cargos, benesses, o que quer que seja.  

Temos compromisso com uma sociedade mais justa e com menos desigualdade. Para tanto, 

ainda é de vital importância o papel do Estado como instrumento de equalização desses 

desafios, que, obviamente, não podem ser atribuíveis ao mercado e ao mundo privado que, por 

óbvio, são regidos por outros interesses, por mais legítimos.  

Não podemos perder de vista os exemplos dos que vieram antes a nos iluminar, João 

Mangabeira, Antônio Cândido, Antônio Houaiss, Miguel Arraes, Eduardo Campos. 

Todas as vezes em que se digladiaram os interesses dos Governos e os interesses nacionais, 

os nossos Líderes sempre souberam ratificar a estrutura medular do que nos mantém eretos e 

combativos. É essa luz que nos vai conduzir, a chama de um socialismo democrático, 

moderno, atento aos desafios dos novos tempos, sem perder de vista os velhos desafios, como 

o da pobreza, da miséria, do atraso, da falta de políticas públicas que vençam o 

subdesenvolvimento crônico. Foi isso que nos motivou a oferecer ao Brasil um projeto de País 

na candidatura de Eduardo Campos.  

Por isso vejo, cada dia com maior nitidez, a necessidade de manter as conquistas como a do 

equilíbrio fiscal, do saneamento das contas públicas, da inclusão, mas que se possa alcançar 

um equilíbrio fiscal dinâmico, o Estado do fazer, aquele em que os Governos cumpram o seu 

papel de prover políticas públicas afirmativas em todas as áreas, mas, em especial, na mais 

estratégica delas, na educação, que é a chave principal para a resolução dos nossos crônicos 

problemas. A crise, pela sua profundidade, pede responsabilidade política e espírito público. 
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No ano em que se comemoram os 200 anos da Revolução Pernambucana de 1817, que tingiu 

o nosso sangue com o espírito libertário que moveu os nossos heróis, que nos possamos 

inspirar nesses exemplos de irredentismo e de coragem. 

O momento é grave, pede largueza de visão e firmeza de propósitos. Onde houver os insumos 

para a retomada do crescimento, para a saída das tantas crises em que nos vimos inseridos, 

temos o dever de buscá-los. E é o Parlamento, como instituição democrática, a quem o povo 

brasileiro atribuiu essa responsabilidade, que deve patrocinar a busca desses caminhos, que 

também estão ávidos por serem encontrados. 

Cumpramos o nosso papel. Afinal, como lembra a nossa Rosa predileta, o Guimarães, "o que a 

vida quer da gente é coragem". 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Importância da proposta de reforma da Previdência Social encaminhada ao Congresso 

Nacional pelo Governo Michel Temer. Retomada do crescimento econômico pelo Brasil. 

Congratulações à Brigada Militar e à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul pela defesa 

da população gaúcha. 

________________________________________ 

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

Presidente Deputado Rodrigo Maia, nós estamos fazendo grandes debates com nossos 

colegas Deputados sobre a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. 

Tivemos votações importantes durante o ano passado para o País, que ocorreram após 

grandes debates. Foi aprovado o teto de gastos. Como resultado do nosso trabalho no ano 

passado, já conseguimos a confiança da sociedade brasileira, dos investidores nacionais e 

internacionais, a queda da inflação, a redução dos juros. Com a repatriação de recursos, 

também aprovada por esta Casa, o Presidente Michel Temer conseguiu pagar todas as 



 

121 
 

emendas parlamentares de 2007 até 2016, inclusive do PT, PCdoB e outros, sem distinção. 

Esse é o Presidente Michel Temer. 

Esse debate que estamos iniciando foi proposto pelo Presidente Michel Temer. Foi um gesto 

de grandeza, porque nestes 2 anos de Governo ele poderia deixar as coisas correrem à 

revelia, como era no Governo Dilma. Mas, não! Essa reforma é para salvar o nosso País. Nós 

temos sim a obrigação - Oposição e Situação - de debater com a sociedade e mostrar como o 

Partido dos Trabalhadores deixou o Brasil. 

Temos sim que garantir àqueles que estão aposentados e àqueles que vão se aposentar o 

direito de receberem suas aposentadorias até o fim da vida. Nós vamos conseguir fazer isso 

numa democracia, com debate franco, sincero. É assim que temos que fazer. É para isso que 

estamos aqui. 

Com certeza vamos fazer isso juntamente com os partidos da base do Governo. Nós temos 

nossas divergências, mas vamos fazer sim, no diálogo, uma reforma que seja justa, justa para 

os que estão aposentados, para que não percam direitos e não tenham sobressaltos no dia de 

amanhã, e para os que vão se aposentar, que é o meu caso. Vou me aposentar com 62 anos 

de idade pelo INSS. Estamos aqui firmes e fortes, com saúde, e vamos à luta. 

Sr. Presidente Rodrigo Maia, bom debate para nós. Vamos trabalhar, porque o povo precisa 

muito do nosso trabalho, da nossa compreensão e da nossa dedicação. O Brasil está sendo 

passado a limpo. Nesta Casa, nos últimos 8 meses, tivemos votações que realmente já estão 

fazendo a diferença na vida do povo brasileiro. A economia já começou a se retomar. Agora 

faltam os bancos estatais, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, 

cumprirem a parte deles, liberando recursos. A Receita Federal está renegociando as dívidas 

com as empresas que estão devendo. Automaticamente vamos começar a decolar. 

Mais uma vez, parabenizo a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Mesmo recebendo o salário 

em parcela, os brigadianos estão firmes e fortes trabalhando e defendendo a sociedade rio-

grandense. Parabéns à Polícia Militar e à Polícia Civil, em especial do meu Estado, Rio Grande 

do Sul. 

Muito obrigado, Sr. Presidente Rodrigo Maia. 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade com a inclusão de trabalhadores rurais em proposta de reforma da Previdência 

Social. Defesa de rejeição da matéria pelo Congresso Nacional.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, no dia 17 de abril, depois que a Câmara tomou a decisão de afastar a 

Presidente Dilma, naquela época, Michel Temer se reuniu com os empresários e disse que, 

quando ele fosse efetivado na Presidência da República pelo Senado, isso o permitiria fazer as 

maldades necessárias. 

Eu falei aqui sobre isso, mas não imaginei que ele fosse fazer uma maldade tão dura quanto à 

que está fazendo, sobretudo com o trabalhador rural.  

Colocar na proposta de reforma da Previdência que um cidadão que trabalha de sol a sol tenha 

direito de se aposentar só aos 70 anos de vida é um absurdo! Isso é falta de humanidade! É 

inaceitável essa proposta! 

Na proposta de reforma da Previdência o Presidente Michel Temer exclui as Forças Armadas. 

Isso eu acho certo. Está certo exclui-las. Mas do mesmo jeito que as Forças Armadas têm 

importância, a Polícia Militar e a Polícia Civil também têm importância. Por que ele não as 

exclui também? 

Os trabalhadores rurais, que produzem 70% da alimentação deste País, também têm que ser 

excluídos dessa reforma. Eles não podem ser incluídos nessa reforma do jeito como estão 

sendo incluídos de forma nenhuma! 

É preciso que o Governo tenha esta compreensão. Quem produz alimento neste Brasil para 

sustentar a Nação é o trabalhador rural, é o pequeno agricultor. Ele não pode ser penalizado 

com essa reforma da Previdência.  

Não pode o agricultor trabalhar desse jeito e só aos 70 anos de vida ter o direito de se 

aposentar, ganhando um salário mínimo, pelo amor de Deus! 

Os Deputados têm que ter, sem dúvida nenhuma, compromisso maior com este País, 

sobretudo com esse setor que produz alimento para a população brasileira. 

É isso o que eu venho dizer nesta tarde para todos. Acho que essa proposta de reforma da 

Previdência é inadequada, é inaceitável! O Congresso Nacional não pode, de modo algum, 

legitimar, aceitar e aprovar essa reforma, Sr. Presidente! 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos à Câmara dos Deputados pela instalação da Comissão Especial da Reforma 

Trabalhista. Importância da reforma trabalhista para a geração de empregos no Brasil. Apoio às 

reformas previdenciária e tributária. Cumprimentos ao Ministro da Saúde, Ricardo Barros, pela 

gestão da saúde pública. 

________________________________________ 

O SR. RENATO MOLLING (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero parabenizar esta Casa, através da Presidência, pela instalação da Comissão 

Especial que vai discutir a reforma trabalhista. Trata-se de uma reforma muito importante para 

o nosso País porque só vamos sair da crise através do trabalho. A reforma trabalhista precisa 

gerar mais confiança e segurança para o empreendedor e para o trabalhador, pois hoje há 

inúmeros problemas para as indústrias que querem empregar, mas, muitas vezes, não 

empregam pela falta de segurança que as leis trabalhistas geram no País. 

Então a Casa tem pessoas experientes, capazes de modernizar, fazendo com que realmente o 

empreendedor possa abrir a sua empresa, possa ter segurança para contratar e assim gerar 

emprego, gerar renda para o nosso trabalhador e para o nosso País.  

O Brasil é um potencial, tem inúmeras riquezas naturais, tem pessoas criativas, inteligentes, e, 

em relação à nossa indústria, os nossos produtos são muito bem-vindos lá fora e, por isso, nós 

precisamos produzir, não só para o mercado interno, mas também para a exportação.  

Trazer divisas de fora para dentro, através de produtos manufaturados, através do 

agronegócio, que já é uma potência no nosso País, vai fazer com que nós criemos emprego 

para esses 12 milhões de pessoas que hoje estão desempregadas, infelizmente.  

Ficaram desempregadas em função de um desgoverno que tivemos por muitos anos, quando 

se gastou muito mais do que entrava. Isso é muito lógico. Qualquer família que gasta mais do 

que ganha vai quebrar. É isso que aconteceu no nosso País.  

Então as reformas são importantes, são necessárias, e o Presidente Michel Temer tem se 

esforçado, juntamente com esta Casa, para fazer as reformas tão necessárias para o nosso 

País: a previdenciária, a trabalhista e a tributária. 

Finalmente, aproveito esta oportunidade para parabenizar o Ministro da Saúde, Ricardo Barros. 

Ele tem feito uma excelente gestão, aplicando bem os recursos escassos que tem, mas 

fazendo com que esse recurso chegue para melhorar a saúde do nosso País, a saúde das 

pessoas trabalhadoras que precisam de alguém para protegê-las e, nesse sentido, o SUS é de 

extrema importância. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Desafios da Câmara dos Deputados na apreciação das propostas de reforma trabalhista e 

previdenciária. Congratulação à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do 

Ministério dos Direitos Humanos, pela elaboração de medidas para redução do feminicídio e 

enfrentamento à violência contra a mulher. 

________________________________________ 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

gostaria que fosse dado como lido e divulgado nos veículos de comunicação da Casa o meu 

pronunciamento a respeito das importantes reformas trabalhista e previdenciária. Temos o 

dever, nesta Casa, de apresentar à sociedade brasileira a melhor reforma, com um texto que 

busque minimizar os efeitos da crise que estamos vivendo e a dívida da previdência, para que 

o cidadão trabalhador não sofra a maior punição.  

Solicito também que considere como lido meu pronunciamento a respeito da Lei do Feminicídio 

e da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que está sendo 

desenvolvida pela equipe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação dos meus pronunciamentos nos 

veículos de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, recentemente, o Presidente Michel Temer 

disse que a regra de seu governo é ir devagar, dialogando com o Congresso, mas tendo 

pressa. A pressa, nesse caso, é para aprovar as reformas, entre elas a previdenciária e a 

trabalhista e, quem sabe, a tributária e a política.  
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Essa é uma boa metáfora. As futuras reformas que serão apreciadas por esta Casa e pelo 

Senado Federal requerem esse duplo cuidado. Por duplo cuidado, refiro-me a lidar com a 

urgência que se espera para essas medidas, conjuntado com a responsabilidade de deixar ao 

País uma legislação avançada e ao mesmo tempo socialmente justa.  

Mais claramente temos a proximidade da apreciação das reformas trabalhista e previdenciária. 

Em ambos os casos, o desafio é encontrar uma redação que abra caminho para que o País se 

aprimore, sem para tanto retirar direitos fundamentais da população.  

No que toca à reforma trabalhista, temos no atual contexto o enfrentamento do desemprego, 

mazela que bate à porta de milhões de brasileiros. O anseio é encontrar mecanismos legais 

que se traduzam em abertura de mais postos de trabalho, regras que contemplem o dinamismo 

das relações empresariais e empreendedoras, sem retroagir nas conquistas que a classe 

trabalhadora angariou ao longo de décadas. 

Apesar disso, aprovar, ou melhor, modificar a legislação em vigor não será tarefa fácil. Temos 

regras vigentes há décadas, cuja alteração causa grande temor aos trabalhadores. Portanto, 

sou defensora de que prevaleça o interesse do País, tanto o econômico quanto o social.  

No caso da reforma previdenciária, a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

representa o maior e mais radical conjunto de mudanças na previdência social desde a 

promulgação da Constituição, em 1988.  

O Brasil nunca foi de fato um Estado de bem-estar social. Por essa razão, as reformas sociais 

trazem consigo fortes questionamentos, pois em alguma medida o que se desenha é "cortar na 

carne" dos trabalhadores. Mas não há gordura a ser queimada, em razão da ausência histórica 

de políticas de proteção social. 

Na mesma medida, causa inquietação a possibilidade de aumento nos valores de contribuição, 

imposição de idades mais elevadas para aposentadoria, diminuição da extensão de benefícios 

previdenciários, limitação de gastos públicos com os direitos sociais. 

Temos a árdua missão de garantir o equilíbrio fiscal, preservando nossos sistemas trabalhista e 

previdenciário de colapsos, e causar o mínimo de efeito para a população, que já está tão 

vitimizada ante as crises financeiras.  

Solicito que este pronunciamento seja enviado a todos os meios de comunicação da Casa e ao 

programa A Voz do Brasil para ser divulgado.  

Obrigada. 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, quero parabenizar a iniciativa da Secretaria da 

de Políticas para as Mulheres, recentemente incorporada ao Ministério dos Direitos Humanos, 

pela articulação que está realizando para redução do feminicídio e enfrentamento à violência 

doméstica.  

Na semana passada, gestoras da Pasta estiveram reunidas em Natal com representantes do 

Ministério Público, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, do Judiciário e de 

organismos gestores de políticas para as mulheres. 
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Ressalto a participação de Irina Storni, que atua na área de Articulação Institucional e Ações 

Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres e é uma referência na atuação em 

defesa dos direitos das mulheres no meu partido, o PPS.  

Conforme divulgou a Secretaria, no encontro em Natal foram detalhadas todas as ações do 

Plano Nacional de Segurança para a redução de feminicídio e enfrentamento à violência contra 

a mulher. 

Bastante adequada e oportuna essa ação, pois dentro de alguns dias terão início as ações do 

Plano Nacional de Segurança. O plano vai se iniciar com projetos em Porto Alegre, no Estado 

do Rio Grande do Sul, e em Aracaju, no Estado de Sergipe, além da cidade de Natal, Capital 

do Rio Grande do Norte. Desejo que a SPM tenha pleno êxito nesse projeto, até por ser 

importante para o Brasil.  

Sr. Presidente, a cada hora e meia, uma mulher é assassinada por um homem no Brasil. Com 

uma taxa de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com 

maior índice de homicídios femininos: ocupa a quinta posição em um ranking de 83 nações, 

segundo dados do Mapa da Violência 2015. 

O Mapa da Violência 2015 é uma referência sobre o tema e revelou que, entre 1980 e 2013, 

106.093 brasileiras foram vítimas de assassinato. Somente em 2013, foram 4.762 assassinatos 

de mulheres registrados no Brasil, ou seja, aproximadamente 13 homicídios femininos diários. 

Além de grave, esse número vem aumentando. De 2003 a 2013, a quantidade de vítimas do 

sexo feminino cresceu de 3.937 para 4.762, ou seja, cresceu mais de 21% na década. 

Que a SPM tenha êxito em combater a impunidade e a culpabilização da vítima de violência 

doméstica e familiar, problemas que aparecem na raiz de grande parte dos casos em que as 

agressões se perpetuam até o desfecho extremo do assassinato. 

Segundo especialistas no assunto, esse é um desafio a ser enfrentado no tema feminicídio. 

Nos casos em que os mecanismos de proteção previstos pela Lei Maria da Penha falham, é 

importante mapear onde estão os gargalos, para que o problema não se repita.  

O reconhecimento do feminicídio é importante também para auxiliar na composição de um 

diagnóstico acurado da violência contra as mulheres no Brasil para, assim, avançarmos em 

ações de prevenção. 

Solicito que este pronunciamento seja enviado a todos os meio de comunicação da Casa e ao 

programa A Voz do Brasil para ser divulgado. 

Obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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007.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/02/2017-16:48 

Publ.: DCD - 2/15/2017 - 49 ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Aprovação, pela Comissão Especial da reforma da Previdência Social, de requerimentos de 

realização de audiências públicas. Contrariedade do orador a tópicos da proposta.  

________________________________________ 

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

Presidente, quero agradecer a V.Exa. e dizer que a reunião da Comissão Especial que analisa 

a reforma da previdência aprovou hoje vários requerimentos para realização de audiências 

públicas antes de se definir a votação da reforma.  

Essa proposta de reforma da previdência está, sem dúvida nenhuma, deixando muitos 

trabalhadores apreensivos. Eles estão se sentindo prejudicados e estão preocupados com tudo 

o que existe de tentativa de se consertar o desastre econômico-financeiro do País à custa 

deles e dos segurados. Portanto, a aprovação dos requerimentos foi um passo importante. 

Continuaremos lutando para demonstrar que não existe o tal prejuízo de que falam, porque no 

ano passado, com a aprovação da DRU, mais de 120 bilhões foram retirados da Seguridade 

Social, e até 2023, que é até quando vai o período da DRU, teremos cerca de 1 trilhão de reais 

de prejuízo, o tal ralo a que se referem. Aliás, com a PEC sobre o teto dos gastos públicos 

tentaram levar a DRU até 2036. 

Não podemos concordar que o trabalhador brasileiro, para ter direito à aposentadoria integral, 

passe a trabalhar por 49 anos, como se houvesse empregabilidade total no nosso País. Isso 

não é a realidade. Também não concordamos com outros pontos: que se considere a mesma 

idade tanto para o homem quanto para a mulher; que se suprima um direito extremamente 

importante, que é o da cumulatividade da pensão e aposentadoria; que se eleve para 70 anos, 

lamentavelmente, a idade mínima referente ao BPC-LOAS, sem a garantia de um salário 

mínimo de forma permanente; e que se retire a vantagem que o trabalhador rural tem hoje, 

levando-o à mesma condição do trabalhador urbano. 

Portanto, agradeço à Comissão por ter discutido essas matérias. 

Obrigado, Presidente Rodrigo Maia. 

 

 

 

________________________________________ 

 



 

128 
 

________________________________________ 

008.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 15/02/2017-14:28 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Defesa da tese de 

ilegitimidade do Governo do Presidente da República, Michel Temer. Necessidade de 

aperfeiçoamento da arrecadação de receitas, por parte do Governo Federal, com revisão de 

renúncias de receitas e de concessões de isenções fiscais, e combate à sonegação fiscal. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o País convive hoje com 

um apagão social, político e institucional, haja vista a reforma previdenciária que o Governo 

mandou para esta Casa. É uma verdadeira afronta à Constituição Federal. 

Os Constituintes determinaram que haveria um sistema de seguridade social composto pela 

saúde, pela previdência e pela assistência social. E ele é superavitário. Não dá para o Governo 

dizer que a Previdência, hoje, seja deficitária. Se ela é deficitária, é porque o Governo não 

repassa a sua contribuição para compor essa receita. Só o empregador e o empregado 

contribuem. 

E digo mais ainda: o Governo Federal quer fazer com que os Estados façam ajuste fiscal, 

aumentando a alíquota da previdência, quando ele próprio não dá o exemplo de pagar a sua 

contribuição, além de fazer outros desmandos e afrontas ao texto constitucional. 

Eu acredito, Sr. Presidente, que esta reforma não deva passar nesta Câmara, a não ser que 

sofra profundas modificações no sentido de não apenar tanto o trabalhador brasileiro. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja considerado como lido. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nós vamos divulgá-lo no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sras. e Srs. Parlamentares, cidadãs e cidadãos brasileiros que nos acompanham neste 

momento pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados. 

Subo mais uma vez a esta tribuna para somar minha voz à voz de milhões de brasileiros que 

não aceitam a tentativa espúria, de um Governo ilegítimo e impopular, de alterar as regras da 

aposentadoria do nosso povo trabalhador, tentando impor aos cidadãos brasileiros um regime 

de trabalho que lembra os tempos da escravidão. 

Ao propor a idade mínima de 65 anos para que qualquer brasileiro possa se aposentar, seja 

homem ou mulher, viva no campo ou na cidade, como se não houvessem diferenças abissais 
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entre nossas regiões, o Governo afronta qualquer princípio de razoabilidade e rasga a própria 

Constituição do País.  

É evidente que, se essa medida provisória insana for aprovada, a maior parte dos 

trabalhadores brasileiros irá contribuir compulsoriamente para uma previdência da qual nunca 

vai usufruir. Os dados mostram que os jovens brasileiros oriundos de famílias de baixa renda 

começam a trabalhar aos 16 anos de idade, geralmente em condições adversas de habitação e 

alimentação. 

Ou seja, vamos fingir que o operário ou o trabalhador rural tem um direito chamado 

aposentadoria, assim como a Lei dos Sexagenários, no século XIX, fingia que um escravo 

brasileiro seria livre aos 60 anos de idade, numa expectativa de vida irreal para eles. Temer e 

seu Governo querem, com toda a sua base de apoio aqui na Câmara, nos levar de volta aos 

tempos da escravidão!  

Não permitiremos isso, escutem bem, Srs. Deputados que colaboraram com o golpe 

parlamentar que nos levou a um dos governos mais impopulares da nossa história. Vocês que 

deram o golpe em Dilma agora querem dar o golpe nos direitos do povo brasileiro, rasgando a 

Constituição, extinguindo direitos duramente conquistados em mais de um século de lutas dos 

trabalhadores, direitos estes que são pilares do humanismo, do nosso processo civilizatório. 

Outro absurdo proposto nessa chamada reforma da Previdência é a tentativa de igualar o 

tempo de contribuição de homens e mulheres, esquecendo-se da responsabilidade social das 

mulheres pela geração e pelos cuidados de nossas crianças e afazeres domésticos, que 

implicam em dupla jornada de trabalho. 

No mesmo diapasão, a reforma proposta por Temer desconsidera as diferentes categorias do 

serviço público e propõe um tratamento não isonômico aos servidores que, caso aprovado, 

colocará em risco a já combalida eficiência e eficácia do serviço público brasileiro. 

Qualquer leitura que se faça das várias versões da proposta apresentada pelo Governo 

mostrará um texto contraditório, que não resiste a uma análise técnica, feito de forma açodada 

e sem qualquer debate. 

É um texto eivado de inconstitucionalidades, que, além de alterar a idade mínima para 

aposentadoria, aumenta o tempo mínimo de contribuição, veda o recebimento cumulativo de 

benefícios, reduz a pensão por morte, altera as aposentadorias especiais e por invalidez, eleva 

a idade do benefício assistencial para 70 anos e extingue a garantia do valor mínimo deste 

benefício. 

Como bem disse o Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 

- FONACATE, "antes de apresentar medidas somente restritivas e redutoras de benefícios, o 

Governo tem também que formular propostas de aperfeiçoamento no lado das receitas, 

recuperando a dívida ativa, combatendo a sonegação das contribuições, revisando os 

programas de incentivo que retiram recursos destinados às aposentadorias e deixando de se 

apropriar de 30% das contribuições sociais para gerar superávits destinados ao serviço e 

amortização da dívida pública". 

Aliás, é sempre bom lembrar aos membros de algumas dessas carreiras que contribuíram para 

o golpe contra a Presidenta da República, legitimamente eleita, Dilma Rousseff, que foi ela 

quem instituiu, pelo Decreto nº 8.443, de 30 de abril de 2015, o Fórum de Debates sobre 

Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, com a "finalidade de 

promover o debate entre os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e 
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pensionistas, dos empregadores e do Poder Executivo federal com vistas ao aperfeiçoamento 

e à sustentabilidade das políticas de emprego, trabalho e renda e de previdência social e a 

subsidiar a elaboração de proposições pertinentes".  

Nós temos na Liderança do PT uma equipe técnica muito qualificada e experiente, que há 

muito tempo está debruçada sobre esse problema. Essa equipe nos lembra que o Fórum 

reuniu-se especialmente com representantes de todas as centrais sindicais e estabeleceu um 

cronograma de trabalho na perspectiva de oferecer ao Congresso Nacional o fruto de uma 

concertação institucional e social, almejando os ajustes necessários de segurança e proteção 

aos diversos segurados da Previdência e, ao mesmo tempo, de responsabilidade com o 

enfrentamento das causas de problemas referentes à sustentabilidade dos regimes, sem riscos 

às gerações futuras. Tudo isso foi desfeito com o envio açodado e o texto perverso da proposta 

aqui analisada.  

Na visão do nosso partido, o discurso do déficit da Previdência precisa ser melhor 

contextualizado em todos os casos e momentos - inclusive separando a inserção das despesas 

assistenciais ao se falar de previdência, o que é um erro primário e de má-fé -, além de ser 

importante sempre fazer a separação dos regimes, inclusive considerando o passivo em 

relação aos militares e às peculiaridades do Regime Próprio de Previdência Social do serviço 

público. Não é correta a adoção genérica de soluções idênticas para circunstâncias e pessoas 

diferenciadas.  

O congelamento do teto das despesas promovido pelo Governo, através da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 241, de 2016, que no Senado virou Proposta de Emenda à 

Constituição nº 55 e foi promulgada como Emenda Constitucional nº 95, em 2016, agora é 

usado para justificar uma reforma previdenciária que joga sobre a classe trabalhadora a culpa 

pelo déficit. Impõe-se aos segurados o ônus da restrição de acesso a direitos, extinguindo 

benefícios com rigorosas mudanças nas regras e o estabelecimento do retrocesso social em 

proporções gigantescas vivenciado pelo País. 

A nossa proposta é de que se discuta a revisão de renúncias e isenções, haja a substituição 

contributiva patronal, se promovam medidas de combate a fraudes e sonegações, se 

diagnostiquem os impactos de mudanças feitas recentemente na legislação previdenciária, 

para verificação das estimativas dos gastos reais antes de "justificar" tal intervenção de direitos, 

como faz a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Antes de meter a mão no bolso dos trabalhadores e jogar sobre os ombros deles todo o ônus 

da reforma previdenciária, o Governo e a sociedade brasileira precisam enfrentar os reais 

problemas que impactam nas contas da Previdência. 

Por exemplo, é preciso criar uma contribuição sobre a comercialização dos produtos do 

agronegócio; é preciso combater a sonegação e a fraude, que impactam na composição 

financeira do sistema; e é preciso rever a CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta, tributo criado para substituir a contribuição patronal à Previdência e que representou, no 

ano de 2015, o maior percentual das renúncias de contribuição previdenciária de mais de 25 

bilhões de reais. 

Aliás, é preciso aprofundar o debate com a sociedade sobre o tema das renúncias, como a do 

SIMPLES, que possui contribuição previdenciária reduzida e representou renúncia de 22 

bilhões de reais, assim como a concedida para as entidades filantrópicas, que representou 

outros 10 bilhões de reais em 2015. 
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Um sistema que renuncia a uma receita de cerca de 57 bilhões de reais de arrecadação do 

setor empresarial em 1 ano não pode jogar a conta sobre os ombros dos trabalhadores, que 

continuaram contribuindo com sua parcela de forma compulsória, sem nenhum tipo de 

"renúncia". 

O sistema previdenciário brasileiro precisa, sim, de ajustes. Vamos, sim, continuar construindo, 

juntos com a sociedade, um diagnóstico responsável dos problemas que atingem a Previdência 

Social brasileira, inclusive separando as contas da Previdência e da Assistência Social. 

Vamos discutir seriamente a revisão das renúncias, das isenções, da substituição contributiva 

patronal; vamos estudar de maneira profunda os impactos das mudanças feitas recentemente 

na legislação previdenciária, para verificarmos as estimativas dos gastos reais antes de 

aprovarmos essa PEC feita de forma açodada. 

Acima de tudo, vamos promover uma verdadeira guerra cívica de combate a fraudes e 

sonegações. Quem sabe não aparece por aí um juiz de primeira instância, cercado de 

promotores e delegados da Polícia Federal, assessorado por auditores da Receita Federal, 

dispostos a acabar com a corrupção da sonegação fiscal promovida por empresas nacionais e 

estrangeiras? 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

008.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 15/02/2017-14:30 

Publ.: DCD - 2/16/2017 - 35 DANILO CABRAL-PSB -PE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade com o prazo para apresentação do relatório final da Comissão Especial da 

Reforma da Previdência estabelecido no plano de trabalho. Preocupação com a falta de 

amplitude do debate do tema junto à sociedade brasileira.  

________________________________________ 

O SR. DANILO CABRAL (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato, quero manifestar a nossa preocupação com o debate da reforma da previdência.  
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Nós tomamos conhecimento hoje, em uma reunião da nossa bancada, do Partido Socialista 

Brasileiro, do plano de trabalho que foi apresentado na Comissão Especial da Reforma da 

Previdência, onde se aponta o próximo dia 16 de março como o prazo máximo para 

apresentação do relatório final da Comissão. 

Nós já havíamos alertado para o fato de que esse tema precisa de um debate mais 

aprofundado. Falamos a respeito disso com o Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, 

que se comprometeu o PSB. Nós estamos tratando de uma proposta que vai mexer com a vida 

de todos os brasileiros. É importante abrirmos um amplo diálogo com a sociedade. Esta Casa 

não pode mais uma vez impedir que a sociedade discuta temas que ela tem o direito de 

discutir.  

Por isso, nós queremos a atenção do Presidente Rodrigo Maia, para que seja aberto um amplo 

diálogo com a sociedade.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

008.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 15/02/2017-14:34 

Publ.: DCD - 2/16/2017 - 37 JÔ MORAES-PCDOB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos das 

Mulheres, com decisão de realização de jornada nacional contra a retirada de direitos das 

mulheres na reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje ocorreu a 

reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, que 

tomou como decisão a concentração de uma jornada nacional contra a retirada de direitos das 

mulheres na reforma da previdência.  

É um absurdo essa tentativa de negar que as mulheres têm dupla jornada; que as 

trabalhadoras rurais se colocam de sol a sol e que jamais vão ter carteira assinada com 49 

anos de contribuição. 

Por isso, esta Casa tem que ter a compreensão de que não pode haver pressa nem 

tratoramento no projeto de reforma da previdência. Nós precisamos discutir e não aceitaremos 
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que haja a retirada de 10 anos de direitos das trabalhadoras, que passariam a se aposentar 

aos 65 anos e não mais aos 55 anos. 

Quero registrar o nosso protesto.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputada. O discurso de V.Exa. será 

divulgado no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

008.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 15/02/2017-15:26 

Publ.: DCD - 2/16/2017 - 49 NELSON PELLEGRINO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Concentração de magistrados e membros do Ministério Público Federal em dependência da 

Câmara dos Deputados, com vistas ao estabelecimento de diálogo sobre a reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, neste momento está ocorrendo no Auditório Nereu Ramos uma mobilização de 

magistrados e membros do Ministério Público do Brasil inteiro. Estão lá a Associação dos 

Juízes Federais do Brasil, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, do 

Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais. Todos vêm nos pedir reflexão 

e diálogo sobre a reforma da Previdência. 

Eu tive a oportunidade de participar da abertura desse evento e disse que sou contra esta 

proposta de reforma, e também a bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós esperamos que 

haja um amplo debate, que o processo não seja atropelado, como infelizmente está sendo: em 

24 horas a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e 

querem aprová-la em meados de março, no máximo em abril. E sabemos que o problema da 

Previdência pode começar a surgir a partir de 2060. 

Quero fazer este registro e parabenizar os magistrados e membros do Ministério Público do 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

008.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 15/02/2017-15:26 

Publ.: DCD - 2/16/2017 - 49 JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do 12º ano do homicídio, a mando de grileiros, da missionária Dorothy Stang. 

Transcurso do aniversário de morte do religioso e revolucionário colombiano Camilo Torres. 

Responsabilidade do Governo Federal pela crise ética no Brasil. Descaso do Governo 

peemedebista com a garantia de direitos sociais e com a redução da miséria no País. 

Contrariedade às propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Apoio à luta de 

funcionários contra a privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. 

Decretação de estado de emergência Municípios sergipanos em face dos efeitos da estiagem. 

Objetivo da CPI da FUNAI e INCRA de criminalização de movimentos sociais. Contrariedade à 

Medida Provisória nº 759, de 2016, sobre a regularização fundiária rural e urbana. Necessidade 

de fortalecimento da luta dos trabalhadores, especialmente contra a reforma da Previdência, e 

dos movimentos sociais. Defesa da antecipação das eleições diretas para Presidente da 

República. Liderança do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa de 

opinião pública sobre as eleições presidenciais de 2018. Necessidade de retomada de 

investimentos públicos no País. Anúncio da realização de mobilizações contra o Governo 

Federal em março de 2017. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, nós 

queremos saudar todos e todas e deixar registrado nos Anais desta Casa o nosso 

pronunciamento no dia de hoje. 

Para nós, esta semana marca 12 anos do assassinato da Irmã Dorothy, uma das grandes 

missionárias lutadoras que orgulhou todos os religiosos e as religiosas. Ela orgulhou também 

todos os movimentos sociais e os movimentos sindicais populares que lutam pela defesa dos 

direitos da cidadania, em especial, do direito mais sagrado do povo brasileiro do povo de todo o 

mundo, que é o direito à terra, o direito a ter o seu pedaço de terra, urbano ou rural. 
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A Irmã Dorothy, missionária de nacionalidade americana, veio para o Brasil e doou sua vida por 

essa causa. Ela deixou a sua história e a sua luta. Portanto, em sua pessoa, saúdo todos os 

brasileiros e brasileiras que continuam acreditando nas lutas sociais e numa sociedade com 

justiça. 

Também quero saudar e lembrar os nossos grandes lutadores latino-americanos. 

Hoje é aniversário de morte de um grande religioso e revolucionário, Camilo Torres, que teve 

uma bela história de luta registrada na América Latina, em especial na Colômbia, onde lutou 

pela distribuição da terra, da riqueza e da justiça. 

Sras. e Srs. Deputados, nós, nunca antes na história, vivemos - pelo menos a nossa geração - 

uma crise ética da magnitude da que estamos vivendo hoje. Este Governo que não foi eleito e 

que não apresenta nenhum projeto de nação não submete as suas propostas à sociedade 

brasileira. Graças ao apoio de um Congresso conservador, apresenta e começa a aprovar 

projetos e emendas que vão aprofundar cada dia mais a desigualdade social. Nós estamos 

vendo isso no dia a dia, quando milhões de brasileiros vão sendo desempregados. 

Este Governo submete o nosso País aos objetivos corporativos das grandes empresas 

nacionais e internacionais, com a hegemonia de uma imprensa entreguista que distorce os 

fatos e passa a omitir as informações e a divulgar versões mentirosas de fatos, como vem 

fazendo nos momentos em que a notícia não interessa aos seus financiadores. 

Este Governo montou, junto com os seus aliados, uma trama que levou à deposição de uma 

Presidenta honesta e trabalhadora. A Presidenta Dilma foi tirada à força por este Congresso 

conservador, com o voto da maioria dos que compõem esta Casa pela quebra do processo 

democrático, como se estivessem votando contra a corrupção. 

Esses mesmos Parlamentares defendem este Governo, um Governo corrupto, composto de 

uma maioria de Ministros citados em delações e que respondem a processos por supostas 

atitudes desonestas. Agora, defendem que seja indicado como novo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal um filiado a um dos partidos responsáveis pela organização do golpe no 

Congresso Nacional. 

Vivemos uma situação de grande risco. A crise na segurança do Espírito Santo, que foi 

relatada por outros Parlamentares há pouco, não é uma questão isolada; é resultado da política 

recessiva imposta com a submissão dos Estados a uma cartilha de arrocho que vem 

provocando a quebra de contratos e a falta de pagamento dos servidores que estourou nas 

polícias e se alastrará por todas as categorias e que, certamente, não ficará restrita aos 

Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e outros. 

Essa crise é também reflexo da quebra de legalidade constitucional promovida por este 

Governo e pelos seus aliados e que vem abrindo as portas para os grupos criminosos agirem 

sem preocupação e levando também cidadãos de bem a atitudes que não teriam em 

momentos de legalidade institucional. O estado de exceção permite - permite sim - que cada 

um se sinta autorizado a também romper os princípios da ética, já que isso deixou de ser regra 

no País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca vimos uma desfaçatez tão grande; nunca vimos 

de forma tão escrachada a apropriação dos destinos de nossa Nação por um grupo que foi 

imposto por este golpe consolidado no ano passado. 

É revoltante ver que conquistas históricas estão indo pelo ralo.  
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Para falarmos de conquistas do nosso povo obtidas num tempo mais recente, podemos pensar 

no processo da Constituinte de 1988. O período anterior à atual Constituição ficou marcado na 

trajetória constitucional brasileira pela sua inovadora abertura à ampla participação popular, 

motivada pelo anseio de redemocratização do País.  

Como consequência, embora algumas críticas possam ser feitas ao texto, o que ficou claro é 

que a Constituição Federal de 1988 teve uma especial atenção com a garantia dos direitos 

fundamentais do cidadão, resultado da interferência da sociedade organizada no processo 

constituinte através de emendas, mobilizações, abaixo-assinados etc.  

A consolidação dos nossos direitos é fruto de uma luta histórica. Nós demoramos muito para 

construir esse processo. Passamos um tempo para poder respeitar a Constituição de forma 

integral.  

A Constituição passou a ter mais valor e foi consolidada durante o período de 8 anos do 

Governo do Presidente Lula, eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Após esse Governo, 

nós estamos vendo tantas emendas, projetos e medidas que vão desconfigurar e destruir a 

nossa Constituição.  

Para quem trabalha este Governo? A quem ele serve? Quem está por trás dele? Se não 

soubermos, teremos as desculpas que alguns utilizam aos microfones até hoje: "Nós tiramos o 

PT porque era corrupto"; "Nós tiramos o Governo Dilma porque havia desempregados"; "Nós 

tiramos o Governo porque queríamos um Governo diferente". 

As grandes empresas internacionais, o capital brasileiro, o agronegócio, os bancos e as 

empresas de comunicação mandam hoje no País e têm neste Governo e neste Parlamento a 

força que move grande parte dos projetos.  

O Governo Temer e seus aliados fiéis desrespeitam a nossa Constituição para implementar a 

política de terra arrasada que vivemos. 

A nossa Carta Magna define que os atos normativos infraconstitucionais e administrativos de 

autoridades públicas não podem desrespeitar nem negar eficácia aos direitos sociais. O Estado 

tem que garantir os direitos sociais, dando um tratamento prioritário aos cidadãos e às famílias 

mais vulneráveis, equacionando o problema da pobreza. Foi assim que governou a Presidente 

Dilma, foi assim que governou o Presidente Lula. 

Este Governo vem fazendo exatamente o contrário. Escolheu como foco de suas ações o 

desrespeito aos direitos dos mais pobres, escolheu romper o processo de superação das 

desigualdades sociais no Brasil e caminha a passos rápidos no sentido de reverter todas as 

conquistas até então obtidas, para concentrar cada vez mais a renda e levar de volta à 

condição de miséria mais de 14 milhões de pessoas que saíram dessa situação. 

A PEC do Teto, mais conhecida como a PEC da morte, ou a PEC da maldade, aprovada pelo 

Congresso Nacional, bloqueou os gastos das áreas de saúde, educação e seguridade social 

em níveis inconcebíveis, colocando toda a geração futura em um risco real de receber uma 

proteção social muito abaixo dos níveis atuais ou mesmo não recebê-la, ficando a mercê da 

caridade pública. Outra maldade dessa proposta é que o limite de custeio e investimento não 

se aplica aos gastos financeiros. Ou seja, esse ato do Governo golpista não limita gasto com 

os bancos, com a rolagem da dívida e nem com o aumento de patrimônio dos ricos. Essa PEC 

retirará toda a nossa proteção social. 

Agora, vem a PEC da Previdência, que os trabalhadores e trabalhadoras chamam de "A PEC 

da Morte 2", que vai totalmente em caminho totalmente eo contrário ao conceito da nossa 
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Constituição, que diz que a nossa previdência social visa à proteção do cidadão quando ocorre 

a perda temporária ou permanente da sua capacidade de trabalho. Diz ainda que o Estado, a 

partir da assistência social, deve ter o objetivo de prover o atendimento das necessidades 

básicas dos cidadãos mais humildes, criar as condições para proteger a família, a maternidade, 

a infância, a adolescência, a velhice e as pessoas portadoras de deficiência, 

independentemente da contribuição à seguridade social, sob pena de incorrer em omissão 

manifestamente inconstitucional. 

Não há Previdência descolada da seguridade social. Se nós seguirmos exatamente as fontes 

do financiamento, veremos que não há déficit, como é pregado todos os dias pelos técnicos 

burocratas a mando deste Governo para provar para os pobres, para o povo, que a Previdência 

tem déficit, está quebrada. Fazem isso exatamente para que faça esta reforma - que não é 

reforma; é o fim da previdência pública, para transformar a previdência em negócio, em 

comércio, em produto: quem tem dinheiro compra; quem não tem está à margem de tudo, sem 

nenhum apoio do Estado. 

Os efeitos futuros dessa reforma da Previdência são desastrosos. Estabelece a idade mínima 

de 65 anos para aposentadoria para homens e mulheres, bem como para categorias como 

professores e trabalhadores rurais. Isso é uma afronta às conquistas das mulheres e dos 

homens. 

A medida acaba com a possibilidade real de homens e mulheres - o trabalhador rural, que hoje 

se aposenta com 60 anos; a trabalhadora rural, que hoje se aposenta com 55 anos; os 

professores ou outras categorias - continuarem acreditando que, quando chegarem ao seu 

tempo de contribuição, à idade avançada, terão uma vida com mais dignidade. 

Essa reforma é ruim para os homens, mas é muito pior para as mulheres, porque a proposta 

vai na contramão do reconhecimento da sobrecarga de trabalho e responsabilidade 

historicamente imputadas às mulheres e propõe igualar a idade de homens e mulheres 

trabalhadores (as) rurais e urbanos para 65 anos, com 25 anos de contribuição. Dessa forma, 

as trabalhadoras rurais, por exemplo, que até agora se aposentavam com 55 anos, precisarão 

trabalhar pelo menos 10 anos a mais. 

Equiparar a idade de homens e mulheres para aposentadoria é desconsiderar a tripla jornada 

de trabalho das mulheres, que garantem a realização do trabalho doméstico e de cuidados 

outros, além da reprodução da força de trabalho. 

Está instalada na Casa a Comissão da Reforma Trabalhista. Essa reforma trabalhista, que é 

comentada e discutida pelos setores atrasados que querem pagar a conta para a FIESP e para 

aqueles que financiaram o golpe, tramita nesta Casa e é outro descalabro, pois tira a força dos 

sindicatos e submete os trabalhadores ao regime escravo, quebra as regras consolidadas da 

nossa CLT, enterrando-a totalmente. Com ela, os trabalhadores ficarão desamparados, 

totalmente na mão dos patrões, que darão aumento quando quiserem, sempre olhando 

primeiramente para os seus lucros. 

Os Estados e os Municípios, principalmente os da Região Nordeste, hoje estão numa 

quebradeira. Isso vem acontecendo porque o Governo, a cada dia, concentra mais, garante o 

pagamento de juros aos bancos e não implementa nenhuma política real de apoio aos 

Municípios e Estados. 

O nosso Estado, Sergipe, vive atualmente o sexto ano de seca, uma das piores secas da 

história já registradas dos últimos 50 anos. Há 28 Municípios em estado de emergência e 

vários outros se encontram com pedido de decretação de estado de emergência. 
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Na última semana, a pedido do Governador, realizamos uma audiência com a bancada federal, 

com o Senado e com todos os Prefeitos. As medidas tomadas pelo Governo em relação à seca 

não são nada, porque não interessam ao Governo as Regiões Nordeste e Norte. O que 

interessa a este Governo é dar resposta àqueles que o patrocinaram, àqueles que o 

financiaram e àqueles que se encontram nos lugares nobres deste País, no primeiro andar da 

elite brasileira. 

Nós, neste momento, queremos fazer uma convocação. Eu tive o prazer de, nesta manhã estar 

na sede da CONTAG, aqui em Brasília, com representantes de todos os movimentos sociais e 

do campo: da Via Campesina, da CONTAG, da FETRAF, juntamente com todos os dirigentes 

que até sexta-feira debaterão e discutirão essas reformas, em especial a reforma da 

Previdência. 

Nós tivemos a oportunidade de participar de uma série de debates que estão sendo realizados 

no Estado de Sergipe. Tive a oportunidade de, no último domingo, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, em Nossa Senhora da Glória, debater com mais de 500 homens e 

mulheres a reforma da Previdência. No próximo sábado, haverá outro debate na região 

Boquim. 

O que nós estamos vendo e ouvindo é a indignação de todo o movimento sindical, dos 

trabalhadores do campo e da cidade. E nós não temos dúvida de que o comitê formado na 

última segunda-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe e que hoje está sendo formado em 

todos os cantos do Brasil poderá barrar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, se 

houver, por parte da sociedade, nos Municípios...  

Porque esta reforma da Previdência quebrará em torno de 650 Municípios que vivem da 

economia da Previdência rural, que é a base mais forte e maior do que qualquer outra fonte de 

financiamento. Se esses Municípios e se essa base, seja do comércio dos Municípios, seja do 

sindicato dos servidores, seja do sindicato de trabalhadores rurais, seja de movimentos sociais, 

fizerem grandes mobilizações, exigirem de seus Parlamentares - Senadores, Deputados e 

Deputadas - que tenham firmeza e que não votem a favor dos interesses da previdência 

privada.... 

Porque o que está por trás da reforma da Previdência são os interesses das previdências 

privadas e dos bancos. Esses é que financiaram parte das campanhas. Basta observar os 

financiadores dos membros das Comissões da reforma trabalhista e da reforma da Previdência 

que estão hoje na Câmara e no Senado e nós veremos que as posições que cada um toma 

estão de acordo com aqueles que o pressionam, com aqueles que o financiam. 

Portanto, nós esperamos paciência do povo brasileiro, que esperava um Governo que fizesse 

aquilo que prometeu, retirando a Presidenta Dilma para voltar a crescer, para voltar a gerar 

empregos, para por fim à corrupção. 

Mas hoje exatamente tudo aquilo que denunciávamos - a nossa bancada federal na Câmara e 

no Senado, o nosso partido e os movimentos sociais - é o que de fato está concretizado. 

Mas há luz para o futuro. Não adianta fazer 24 horas de terror, de criminalização contra o 

nosso líder, o ex-Presidente Lula. Não foi o PT, não fomos nós que mandamos fazer 

pesquisas. As mais recentes pesquisas feitas em todos os cantos do Brasil mostram que o 

povo brasileiro foi correto, foi honesto, foi digno ao eleger, nas últimas quatro eleições, o nosso 

Presidente Lula e a Presidenta Dilma, pois hoje o Lula ganharia as eleições, no primeiro ou no 

segundo turno, de todos os seus concorrentes. Isso mostra que o povo brasileiro acredita na 
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liderança que nasceu da história e da luta do nosso povo. Isso mostra que o nosso povo 

brasileiro está de olhos abertos e sabe distinguir a mentira da verdade. 

Em relação à mentira que se prega através da grande mídia, em especial do Sistema Globo, de 

ódio contra Lula e contra o nosso partido, as urnas mostram a diferença. 

Esse Governo precisa tomar essas medidas e fazer essas reformas agora, porque elas jamais 

seriam feitas, jamais seriam implementadas por um Governo nascido democraticamente do 

voto. Afinal, ninguém tem coragem de ir ao povo pedir votos para retirar direitos, para cortar 

saúde e educação e fazer o desmonte do Estado brasileiro. 

Enfim, senhores e senhoras que nos ouvem, que nos escutam e que nos acompanham pela TV 

Câmara, o que está em curso é a desconstrução da Nação brasileira. O que está em curso é 

um novo programa neoliberal que quer transformar as pessoas, para que acreditem que tudo o 

que foi conquistado ao longo da história não serve e que, daqui para frente, tudo será 

mercadoria que elas poderão comprar, como fazem na feira ao adquirirem, por exemplo, um 

produto alimentício. Assim, elas comprarão a saúde, comprarão a previdência. Só que a 

previdência prevista nesse projeto, como a saúde e a educação, levará milhões de homens e 

mulheres, e em especial a nossa juventude e as futuras gerações, à degradação, à humilhação 

e à falta de possibilidade de sonhos e de esperança. 

É lamentável ver hoje a nossa juventude negra, pobre, da periferia sendo assinada. É 

lamentável ver milhões de brasileiros desempregados, nas filas, sem nenhuma esperança, 

porque a nossa economia caminha, cada vez mais, para trás, já que o Governo cede ao setor 

financeiro, aos bancos, aos rentistas, por não ter responsabilidade com um projeto de Nação. 

Só a luta dos petroleiros e do povo brasileiro poderá tirar a PETROBRAS e o pré-sal das mãos 

das multinacionais que, covardemente, levarão essa riqueza que pertence à nossa Nação e ao 

nosso povo brasileiro. Somente as ruas, as mobilizações do povo brasileiro poderão impedir 

essa danosa e triste reforma trabalhista, que destrói a nossa CLT e as conquistas históricas 

dos sindicatos e dos trabalhadores. E somente a luta impedirá essa reforma da Previdência, 

que não é reforma, mas é o fim da Previdência construída na nossa Constituição de 1988 

graças a Parlamentares que tivemos nesta Casa, a exemplo do Deputado Federal mais votado 

do Brasil, que coordenou os trabalhos relativos aos direitos sociais, que foi Luiz Inácio Lula da 

Silva, nosso grande líder; graças aos Deputados Federais sergipanos José Queiroz da Costa e 

Acival Gomes e tantos outros Parlamentares que não se uniram ao Centrão, que não se uniram 

aos golpes e lutaram para fazer essa Constituição, a Constituição Cidadã, coordenada por 

Ulysses Guimarães, com a participação de tantos homens e mulheres da luta democrática. 

A luta dos movimentos sociais, do movimento sindical e do povo brasileiro e as pesquisas que 

estão sendo feitas mostram que precisamos urgentemente de eleições diretas e do direito de o 

Presidente Lula ser candidato, do direito de o Presidente Lula disputar as eleições, do direito 

de o povo brasileiro decidir. 

Se tiver coragem, Presidente Michel Temer, faça um referendo sobre essas emendas que 

estão nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaríamos de iniciar este discurso falando de três 

grandes personalidades que deram a vida na luta em defesa da classe trabalhadora. 

Em nome dos movimentos sociais e trabalhadores do campo, falo de Irmã Dorothy, que há 12 

anos foi assassinada covardemente por grileiros. Ela foi exemplo de luta na defesa do povo 

trabalhador do campo, dos quilombolas e indígenas. Era uma estrangeira mais brasileira do 

que os querem tirar os direitos do nosso povo. 

Em nome da luta dos revolucionários na América Latina, homenageio Camilo Torres, símbolo 

de luta na defesa da classe operária, das comunidades pobres urbanas, dos povos indígenas, 

dos camponeses. Foi fundador do movimento Frente Unida e integrante do Movimento Exército 

de Libertação Nacional e, no dia 15 de fevereiro de 1966, morreu em combate com as forças 

reacionária do governo Colombiano. 

Em nome dos Parlamentares combativos da Esquerda brasileira, lembro o ex-Deputado 

Federal Carlos Marighella, filho de imigrante italiano e de mãe baiana, filha de escravos, que foi 

preso e torturado pela ditadura do Estado Novo. Depois leito de Deputado Federal, em 1946 e, 

embora tenha perdido o mandato pela proscrição do Partido Comunista, continuou sua 

militância em defesa de melhores condições de vida para o povo brasileiro. Foi assassinado 

por agentes do DOPS em 1964, deixando um legado de resistência e luta. 

Falo agora da crise ética no País. 

Nunca antes, na história, o Brasil viveu uma crise ética da magnitude da que estamos vivendo 

hoje. Um golpista, sem apresentar um projeto de Nação, sem submeter as suas propostas à 

sociedade, impõe ao nosso povo uma série de reformas que nos levará de volta a uma 

desigualdade social que vínhamos pouco a pouco superando, com o resgate de mais de 14 

milhões de brasileiros da situação de miséria. 

Este Governo submete o Brasil aos objetivos coorporativos de empresas nacionais e 

internacionais, em um país onde parte hegemônica da imprensa entreguista distorce fatos e 

passa a omitir informações ou divulgar versões mentirosas de fatos, como vem fazendo a cada 

momento em que a notícia não interessa aos seus financiadores. 

Este Governo montou com seus aliados uma trama que levou à deposição de uma Presidente 

honesta e trabalhadora, tirada do Poder à força por um Congresso conservador, com o voto da 

maioria dos que compõem esta Casa e que votaram pela quebra do processo democrático, 

como se estivessem votando contra a corrupção. 

Esses mesmos Parlamentares defendem um Governo corrupto, composto de uma maioria de 

Ministros citados em delações e respondendo a processos por supostas atitudes desonestas. 

Defendem também a indicação do Governo, para o Supremo, de um seu ministro, filiado ao 

principal partido de sua base. Estou falando de um cargo permanente, que exigirá do indicado 

a isenção de juiz - aliás, a quebra da institucionalidade está mexendo também com a isenção 

exigida aos juízes. 

Vivemos uma situação de grande risco. A crise da segurança no Espírito Santo não é uma 

coisa isolada; é resultado da política recessiva imposta, com a submissão dos Estados a uma 

cartilha de arrocho que vem provocando a quebra de contratos e a falta de pagamento dos 

servidores que estourou nas polícias e se alastrará por todas as categorias e que, certamente, 

não ficará restrita aquele Estado. 

Essa crise é também reflexo da quebra de legalidade constitucional promovida por esse 

Governo e pelos seus aliados e que vem abrindo as portas para os grupos criminosos agirem 
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sem preocupação e levando também cidadãos de bem a atitudes que não teriam em 

momentos de legalidade institucional. O estado de exceção permite, assim, que cada um se 

sinta autorizado a também romper os princípios da ética, já que isso deixou de ser regra no 

País. 

Nossas conquistas históricas descem pelo ralo. 

Nunca vimos uma desfaçatez tão grande; nunca vimos de forma tão escrachada a apropriação 

dos destinos de nossa Nação por um grupo que foi imposto por este golpe consolidado no ano 

passado. 

É revoltante ver que conquistas históricas estão indo pelo ralo. 

Para falarmos de conquistas do nosso povo obtidas num tempo mais recente, podemos pensar 

na Constituição de 1988. O período anterior a ela ficou marcado na trajetória constitucional 

brasileira pela sua inovadora abertura à ampla participação popular, motivada pelo anseio de 

redemocratização do país. 

Como consequência, embora algumas críticas possam ser feitas ao texto, o que ficou claro é 

que a Constituição Federal de 1988 teve uma especial atenção com a garantia dos direitos 

fundamentais do cidadão, resultado da interferência da sociedade organizada no processo 

constituinte. 

A consolidação dos direitos constitucionais se deu com Lula. 

Demoramos muito para construir este processo, passamos um tempo para poder respeitar a 

Constituição de forma integral, o que só foi feito com a chegada à Presidência da República de 

um homem saído do povo, do chão da fábrica, um operário que resolveu fazer valer os direitos 

dos excluídos da nossa sociedade. Só com Lula as garantias e os direitos fundamentais 

passaram a ser respeitadas em nosso País. 

E aí vem o golpista que se vangloria de ter acabado com tudo isso em menos de 1 ano 

pretendendo completar a sua obra maquiavélica e jogar no lixo todas as conquistas sociais que 

custaram suor, sangue e lágrimas de muitos brasileiros. 

A quem serve este Governo? Para quem trabalha este Governo? 

Quem está por trás de suas propostas e ações está bem claro: as grandes empresas 

internacionais, o capital brasileiro, o agronegócio, os bancos e as empresas de comunicação 

mandam no País e têm seus representantes atuando de forma organizada neste Parlamento. 

O Governo golpista de Temer e seus aliados mais fiéis do PMDB, do DEM, do PSDB e do PPS, 

bem como seus puxadinhos, desrespeitam a nossa Constituição para implementar esta política 

de terra arrasada que vivemos. 

A nossa Carta Magna define que os atos normativos infraconstitucionais e administrativos de 

autoridades públicas não podem desrespeitar nem negar eficácia aos direitos sociais, com o 

Estado garantindo os direitos e dando um tratamento prioritário aos cidadãos e famílias mais 

vulneráveis, equacionando o problema da pobreza. 

Este Governo golpista vem fazendo exatamente ao contrário. Escolheu como foco de suas 

ações o desrespeito aos direitos dos mais pobres; escolheu romper o processo de superação 

das desigualdades sociais no Brasil; e caminha a passos rápidos no sentido de reverter esta 
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situação, de concentrar mais a renda e de levar de volta à condição de miséria os mais de 14 

milhões de pessoas que saíram desta situação nas últimas décadas. 

Os instrumentos da maldade. 

A PEC do Teto, mais conhecida como "a PEC da Morte" aprovada no Congresso bloqueou 

gastos da saúde, educação e seguridade social em níveis inconcebíveis, colocando toda uma 

geração futura sob o risco de receber uma proteção social muito abaixo dos níveis atuais, ou 

mesmo de não recebê-la, ficando a mercê da caridade pública. 

Outra maldade dessa proposta é que o limite de custeio e investimento não se aplica aos 

gastos financeiros. Ou seja, esse ato do Governo golpista não limita gasto com os bancos, com 

a rolagem da dívida e nem com o aumento de patrimônio dos ricos. 

A PEC da Previdência, que também pode ser chamada de A PEC da Morte 2, vai ao contrário 

do conceito constitucional que diz que "a Previdência Social visa à proteção do cidadão quando 

da perda, temporária ou permanente, da sua capacidade de trabalho". Diz ainda que "o Estado, 

a partir da assistência social, deve ter o objetivo de prover o atendimento das necessidades 

básicas dos cidadãos mais humildes, criando condições para a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à Seguridade Social, sob pena de incorrer em omissão 

manifestamente inconstitucional". 

Não há Previdência descolada da seguridade social. Se nós seguirmos exatamente as fontes 

de financiamento, veremos que não há esse déficit que o Governo exibe, mesmo ele tendo 

aumentado entre 2010 e 2015. 

Os efeitos futuros da proposta da reforma da Previdência são desastrosos. Iguala a idade 

mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e abrange categorias como 

professores e trabalhadores rurais, que antes se aposentavam com idade inferior. A medida 

acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e implica que cada trabalhador terá que 

fazer no mínimo 300 contribuições. Além disso, desvincula do salário mínimo os benefícios 

pagos pela Previdência. 

A reforma é ruim para os homens e muito pior para as mulheres, já que a proposta vai na 

contramão do reconhecimento da sobrecarga de trabalho e das responsabilidades 

historicamente imputadas às mulheres, propondo igualar a idade mínima para a aposentadoria 

de homens e mulheres, trabalhadores (as) rurais e urbanos, em 65 anos, com 25 anos de 

contribuição. Dessa forma, as trabalhadoras rurais, por exemplo, que até agora se 

aposentavam com 55 anos, precisarão trabalhar pelo menos 10 anos a mais. 

Equiparar a idade de homens e mulheres para aposentadoria é desconsiderar a tripla jornada 

de trabalho das mulheres, que garantem a realização do trabalho doméstico e de cuidados 

outros, além da reprodução da força de trabalho. 

A reforma trabalhista que tramita nesta Casa é outro descalabro, pois tira a força dos sindicatos 

e submete trabalhadores a regimes de trabalho extenuantes e à quebra de regras consolidadas 

na nossa legislação. Enterra a Consolidação das Leis dos Trabalhos e deixa os trabalhadores 

desamparados e totalmente na mão dos patrões, cujo único compromisso é com o aumento 

dos lucros. 

Esta reforma, como diz Marilena Chauí, faz parte de uma ideologia neoliberal que transforma 

direitos em serviços, tratando o indivíduo como uma empresa que vai procurar o empregador 

portando o seu diploma, o seu seguro saúde e o seu plano de previdência privada. Faz um 
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curso de gestão, ganha um terno e uma gravata e se apresenta para o emprego com custo 

zero para a empresa e para o Governo. 

Essas medidas trazem a perda da noção de classe e um processo de meritocracia enganosa, 

já que tornam o individualismo a base para as oportunidades no mercado. 

A privatização de empresas estatais também desonera o Governo e promove a degradação de 

serviços públicos para as populações mais pobres. Além disso, joga o trabalhador na mesma 

lógica neoliberal do empregador privado. 

Hoje, em Sergipe, temos um embate dos trabalhadores contra a privatização da Companhia de 

Saneamento de Sergipe, a DESO, com financiamento do BNDES a grupos privados para 

compra daquela empresa. 

Aproveito para solidarizar-me com todos os trabalhadores da DESO, empresa estratégica para 

a prestação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, fundamental para 

o Estado e para o nosso povo. 

Não é possível pensar em uma sociedade mais justa e digna, com o Estado efetivando os 

direitos e equacionando o problema da pobreza, com essas medidas tão lesivas aos interesses 

dos trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade. 

A quebradeira dos Estados e a seca no Nordeste. 

Os Estados brasileiros estão numa quebradeira geral, e os que fazem parte da Região 

Nordeste são os que mais sofrem, pois historicamente necessitaram da presença do Governo 

Federal para a implantação de obras estruturantes. 

Em Sergipe vivemos atualmente o sexto ano de uma seca, e 28 Municípios já tiveram 

decretado estado de emergência. São eles: Carira, Graccho Cardoso, Itabi, Macambira, Frei 

Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, Cedro de São, Propriá, Porto da Folha, Simão 

Dias, Poço Verde, Moita Bonita, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora de Lourdes, Poço 

Redondo, Gararu, Feira Nova, Cumbe, Canindé de São Francisco, Pedra Mole, Canhoba, 

Nossa Senhora das Dores, Monte Alegre de Sergipe, Aquidabã, Tobias Barreto, Japoatã. Há, 

ainda, dois Municípios aguardando o decreto de estado de emergência. São eles: Tomar do 

Geru e Riachão do Dantas. Milhares de pessoas estão vivendo em situação precária, sem 

água para beber, plantar e cuidar dos animais. 

E por que não se veem os saques tão comuns em outras épocas? O cenário mudou por conta 

da expansão das políticas sociais, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de 

Alimentos, o programa de construção de cisternas e dos recursos advindos dos pagamentos de 

benefícios e aposentadorias, notadamente as rurais. Com o fim dessas políticas ou o corte 

drástico de suas concessões e aplicações, que quadro futuro nos espera? 

Este é um Governo sem propostas para os mais pobres. 

Tivemos na semana passada uma audiência com o Ministro da Integração Nacional, 

juntamente com os Prefeitos da região seca do Estado, e saímos de lá sem propostas 

objetivas. Acenam-nos com o atendimento de carros-pipas, mas com nada de estruturante, 

como a limpeza e a preparação de barragens, a construção de mais cisternas ou qualquer 

outra proposta que aponte para uma solução mais definitiva para o problema. 

Para onde caminhamos? 
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Nos demais Estados o quadro é semelhante, e, em todos, não só na nossa região, teremos um 

ano tumultuado de greves e motins que levarão o País à beira do colapso, caso os golpistas 

mantenham o apetite de avançar sobre os direitos do nosso povo, de tirar os direitos dos 

indígenas, de desrespeitar as regras ambientais e de criminalizar todos os movimentos sociais, 

como vem fazendo. 

A CPI da FUNAI/INCRA não tem outro objetivo que não o de oferecer aos ruralistas um fórum 

para realização de suas maldades contra os indígenas e os sem-terra de nosso País. 

A criminalização dos movimentos sociais. 

A necessidade de reformas estruturais e de uma reforma agrária que garanta terra para quem 

nela trabalha é urgente. Precisamos fechar trincheiras contra a MP 759/16, que provoca um 

grande retrocesso no programa de reforma agrária e propõe uma regularização fundiária rural e 

urbana que avança sobre terras públicas, favorecendo unicamente o capital. 

Fortalecimento da luta dos trabalhadores. 

Temos que fortalecer a luta de todos os trabalhadores do campo e da cidade contra a reforma 

da Previdência, que, além de cortar benefícios e inviabilizar as aposentadorias, levará a uma 

quebradeira geral 70% dos nossos Municípios, principalmente os menores. 

Sem a volta à normalidade democrática, sem eleições diretas e sem a reconstrução de um 

pacto social, podemos chegar a um nível insuportável de convivência social. Daí, o nosso 

entendimento de que devemos antecipar as eleições diretas, para que seja devolvido ao povo o 

direito de escolher os seus representantes. Essa é a única forma de voltarmos à normalidade 

democrática. 

O medo de que Lula volte à Presidência em 2018 está provocando uma verdadeira união dos 

empresários, da imprensa corrompida, do Governo e de setores da Justiça que não perdem 

tempo em buscar criminalizá-lo e afastá-lo do processo eleitoral. 

Até onde vai a paciência do nosso povo? 

Sinceramente, não sei até onde irá a paciência do nosso povo, ao ver tanta mentira e a pressa 

com que Temer quer tirar todos os seus direitos e se apropriar de todos os bens do País. 

Retomada dos destinos do País. 

A nossa luta, junto com os movimentos sociais, com os trabalhadores do campo e das cidades 

e com suas representações, será a de retomar o processo democrático e eleger de forma 

direta um Presidente que tenha compromisso com o Brasil e com seu povo. Podemos resumi-la 

em alguns pontos. 

O primeiro deles é retomar o papel do Estado, fazendo com que todo o seu aparato se coloque 

a favor da sociedade como um todo, e não apenas de uma burguesia que pretende se 

apropriar de todas as suas riquezas. 

O segundo: rever o programa de entrega do nosso patrimônio às empresas nacionais e 

internacionais; retomar a proposta original do pré-sal, com a destinação de seus resultados 

para a saúde e educação, como proposto originalmente. 

O terceiro: retornar os investimentos públicos e permitir que a economia volte a crescer com 

mais créditos e mais empregos. 
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O quinto: fazer uma auditoria da dívida pública e renegociar a sua liquidação em bases 

transparentes, reais e justas. 

O sexto: retomar o protagonismo na busca da unidade sul-americana, quebrada por este 

Governo, pelo o seu chanceler, que se propôs a ficar de joelhos para os Estados Unidos. 

O sétimo: retomar o investimento público em obras e estruturas, como estradas, ferrovias e 

abastecimento de água e energia, que permitam o crescimento do nosso parque industrial e 

deem melhores condições para o escoamento da produção. 

O oitavo: estancar a reforma trabalhista e a da Previdência que estão propostas, pois se, em 

curto prazo, elas podem beneficiar os empresários, ao longo dos anos, vai tirar do mercado 

consumidor milhões de brasileiros que serão excluídos do processo de desenvolvimento. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil precisa se mobilizar, e a maioria da nossa 

população, se conscientizar que eleger um Presidente como Lula é trazer de volta o 

desenvolvimento com inclusão social, tendo também o entendimento que isso só não basta. É 

preciso que o nosso povo saiba que o golpe institucional aplicado no Brasil foi construído pelas 

elites econômicas, mas foi consolidado por esta maioria conservadora eleita para o Congresso 

Nacional. 

Temos várias frentes de luta, seja nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos Municípios e em 

todos os Estados, contra todas as medidas que estão sendo tomadas. 

Teremos grandes mobilizações durante o mês de março, começando no dia 8 (Dia 

Internacional da Mulher), quando faremos a mobilização de todas as mulheres contra este 

Governo e todas as suas maldades. No dia 15 de março, teremos o Dia Nacional de Lutas 

contra a Reforma da Previdência. Já no dia 31 de março (o fatídico dia do golpe militar) 

teremos um dia de luta com a bandeira Fora, Temer. 

Assim, conclamamos todas as pessoas comprometidas com a democracia e com os princípios 

de igualdade e solidariedade a juntarmos mãos e mentes em favor da democracia e da 

retomada dos nossos direitos e por uma sociedade mais justa e igualitária. 

Vamos à luta! Venderemos! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Desempenho do orador em 2 anos de exercício do mandato parlamentar na Câmara dos 

Deputados na defesa da redução da maioridade penal, da extensão do prazo de validade de 

concursos públicos e de investimentos na segurança pública do País. Apoio à realização da 

reforma previdenciária com reformulação da proposta enviada pelo Poder Executivo. 

Necessidade de amplo debate sobre a reforma trabalhista. Defesa de ampliação da divulgação 

do trabalho dos Parlamentares pela TV Câmara. 

________________________________________ 

O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Alberto 

Fraga, Sras. e Srs. Deputados, ao completar meus 2 primeiros anos na Câmara dos 

Deputados, cheguei à conclusão de que a população lá fora cria expectativa sobre a nossa 

participação no Parlamento. E muitas vezes não conseguimos atender à expectativa do 

eleitorado que nos traz para esta Casa. 

Vou fazer uma pequena recapitulação desses 2 anos em que estou nesta Casa. Vim para cá 

com alguns propósitos. Um deles foi o de lutar pela regularização da redução da maioridade 

penal. Por quê? Porque a criminalidade infanto-juvenil estava imperando à época e continua 

imperando no Brasil. Pode-se até perguntar: "E se os menores estivessem presos no sistema 

prisional agora, com toda esta crise?" Primeiro: a lei aprovada nesta Casa, que ainda não foi a 

ideal, não levaria os menores criminosos que praticaram crimes hediondos diretamente para 

essas penitenciárias. Eles seriam separados.  

Continuo defendendo a redução da maioridade penal, Sr. Presidente, como uma regra: 

cometeu crime hediondo, nem que seja de fraldas, tem que pagar por ele. 

Penalizando os menores que adentram o crime todos os dias, não só pelas questões sociais, 

mas também pela sensação de impunidade, nós poderíamos evitar que eles virassem massa 

de manobra, quando maiores, dentro dos presídios. A maioria desses recém-maiores que 

adentram as penitenciárias do Brasil são escravos das drogas e massa de manobra das 

chamadas quadrilhas e dos grupos organizados. Agora eles é que são colocados como 

escudos nas manifestações criminosas dentro dos presídios brasileiros. 

Sr. Presidente Alberto Fraga, nós já havíamos detectado, na CPI da Carceragem, que os 

presídios brasileiros estavam sob o comando das facções criminosas. Detectamos naquela CPI 

tão bem dirigida por V.Exa. que o Estado havia perdido o comando da população prisional do 

País. Detectamos naquela CPI, para a qual o Brasil resolveu fechar os olhos, que uma massa 

de manobra estava à disposição das facções criminosas dentro dos presídios. Isso que 

acontece hoje não é novidade, principalmente para esta Casa, na qual há dezenas de 

Parlamentares ligados à área da segurança pública, que conhecem profundamente o caos em 

que a segurança pública está mergulhada, que apontam a sua ferida, que apontam a solução, 

mas infelizmente não são ouvidos. Por isso eu iniciei o discurso dizendo que nós frustramos a 

população que nos traz para cá. Muitas vezes não conseguimos atender às suas demandas.  

Ainda espero que nós cobremos do Senado Federal uma decisão a respeito da proposta de 

redução da maioridade penal votada nesta Casa. Que ela seja votada no Senado. Que o 
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Senado a aprove ou não. Que a reprove. Sabemos que o Senado defende, na sua grande 

maioria, a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Para nós, isso não 

resolve. Mas os Senadores precisam levar a matéria à votação, e não sentar em cima, como 

sentaram em cima da proposta de redução da maioridade penal. Precisamos disso.  

 

Quando eu vim para esta Casa, trouxe uma bandeira de luta: a de acabar com a brincadeira 

com a cara dos concursados, Deputado Delegado Edson Moreira. Hoje, no Brasil, se você 

passa num concurso público, leva meses ou anos para ser chamado e nomeado. Os governos 

brincam de concurso público, eles brincam com a cara daqueles que queimam livro a noite 

inteira, que dispensam a última casinha que têm, o último animal que têm no interior para pagar 

pela formação dos seus filhos, para que passem em concurso público. E muitos deles são 

aprovados, comemoram e são frustrados, porque não são nomeados. 

Nós precisamos encontrar uma fórmula, dentro da lei, para que essa brincadeira com a cara do 

brasileiro que procura a estabilidade do serviço público seja encerrada. Nós também temos 

proposição sobre isso nesta Casa. 

Voltando a falar da segurança pública, para conceder um aparte ao Deputado Delegado Edson 

Moreira, especialista na área, que se faz presente neste plenário, pergunto: quantas vezes nós 

discutimos aqui, Delegado, o financiamento da segurança? Não adianta ficar dizendo que a 

Polícia Militar é indisciplinada, não adianta ficar dizendo que a Polícia Militar quer fazer greve, 

não adianta ficar dizendo que o Governo é isso ou que o Governo é aquilo, se não houver 

financiamento. Segurança pública só se faz com financiamento. Esta é a grande verdade.  

Eu propus nesta Casa, quando os royalties do petróleo eram o ouro, eram a princesa do País, 

que nós dispensássemos o percentual para a segurança, embora de forma temporária, na 

redivisão, que ainda hoje está judicializada, apenas para a educação e para a saúde, e que 

incluíssemos um percentual menor para a segurança, para que chegássemos a alcançar o 

sonho do melhor salário para o policial ostensivo deste País pelo menos, que é a Polícia Militar, 

que ganha mal, que não ganha bem no Brasil inteiro. Essa é a grande verdade. 

Nós precisamos identificar esse financiamento, seja com os royalties do petróleo, que já não 

são mais aqueles diamantes, seja com o dinheiro da repatriação, que esta Casa aprovou, seja 

com a legalização dos jogos. Precisamos dizer: "Este dinheiro serve para financiar a 

segurança". Com esses recursos, as forças de segurança pública terão um plano de cargos e 

salários, para que nós não passemos mais pelo que passamos hoje no País. 

Eu concedo um aparte ao Deputado Delegado Edson Moreira.  

O Sr. Delegado Edson Moreira - Deputado Silas Freire, parabéns pelo tema que aborda. V.Exa. 

pôs o dedo na ferida. Por quê? Nós aprovamos aqui na Câmara a redução da maioridade penal 

para crimes hediondos. A matéria foi para o Senado, e ninguém tomou conhecimento. Quer 

dizer, o Sendo não está nem aí para a população brasileira, quer saber apenas de presídios 

que deverão ser construídos. Primeiramente, é preciso dizer que a segurança pública está 

explodindo no País, que há mortandade, carnificina nos presídios. E, o que é pior, o Estatuto 

do Desarmamento, que serve para defender o cidadão, está parado aqui na Câmara. A 

Comissão Especial o aprovou, mas até agora o Presidente não o colocou em votação, para ser 

renovado. E a população está decaindo. Para que V.Exa. tenha uma ideia, incendiaram 25 

ônibus na Região Metropolitana de Belo Horizonte porque a polícia fez uma grande apreensão 

de drogas em Sarzedo, Município pequeno da Região Metropolitana. Pegaram 15 pessoas que 

estava ateando fogo nos ônibus - nove eram menores. De 50% a 60% dos crimes violentos no 
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País são cometidos por menores. Então, tem que ser feita alguma coisa. V.Exa. tocou na ferida 

e foi feliz no tema que escolheu. Parabéns! 

O SR. SILAS FREIRE - Obrigado, Deputado. 

Pode-se continuar perguntando: "Com os presídios lotados, onde nós colocaríamos os 

menores delinquentes que cometem crimes hediondos?" Eu repito: a lei que nós aprovamos 

nesta Casa não os colocaria nesses presídios. Os menores que cometem crimes hediondos 

serão os jovens adultos que se transformarão em massa de manobra das quadrilhas e das 

facções dentro dos presídios amanhã. É por isso que elas conseguem verdadeiros exércitos, 

porque os menores são criminosos motivados pelo combustível da impunidade. Chegam lá 

através do tráfico, porque se tornam escravos da droga, escravos químicos, e lá dentro se 

tornam escravos das facções, que os usam como verdadeiros escudos. 

Este momento pelo qual passam os presídios brasileiros serve também para pensarmos em 

como ressocializar os presos. Existem aqueles que querem se ressocializar, mas existem 

aqueles que não querem se ressocializar. Nós precisamos abrir os olhos para isso. 

Hoje o detento brasileiro encontra na lei feita nesta Casa a oportunidade de obter direito a 

saídas temporárias. Embora reincidente, embora cometa novos crimes e volte para o serviço 

prisional, ele recebe nova oportunidade de seguir a fila para conseguir novamente concessões.  

Eu tenho nesta Casa também proposta sobre o fim das oportunidades para aqueles presos 

reincidentes no crime dentro do serviço prisional. Quem quer se ressocializar não pratica 

reincidência, quem quer se ressocializar agarra a primeira oportunidade que lhe aparece. 

Quero falar também, Sr. Presidente, dos momentos difíceis que este País vive. Também vivi, 

nesses 2 anos aqui, a disputa política que começou logo depois da eleição geral, entre 

Oposição e Situação. Vivi nesta Casa, nesses 2 primeiros anos em que aqui estou presente, o 

acirramento de ânimos entre Situação e Oposição, que, é claro, não levou este País ao buraco, 

mas colaborou para isso. Vivi nesta Casa o impeachment da Presidente Dilma Rousseff, a 

Presidente que teve o mandato cassado por esta Casa, cassação que foi confirmada pelo 

Senado. E, como o povo escolheu os representantes que cassaram o seu mandato, eu não vou 

discutir quem a levou à cassação ou quem cassou. Mas faço uma pergunta: se cassamos o 

mandato da Presidente Dilma é porque tínhamos a solução para este País. Mas ainda não a 

encontramos. Torcemos muito para que o atual Governo, Governo que é apoiado pelo meu 

partido, pelo partido do qual faço parte, acerte ou pelo menos erre menos, porque tem errado 

demais. Enquanto corremos atrás da recuperação dos empregos, o Ministro mais forte do 

Governo, numa palestra pública, diz que trocou cargos por votos. 

Nós estamos perdendo tempo com besteira. Ora, os mais experientes políticos estão 

tropeçando nos próprios dedos, estão cometendo erros infantis, em vez de olhar para a frente. 

Eu não quero atirar pedras no Governo. Eu acho que, embora conviva com a sombra da 

Operação Lava-Jato - e não é fácil conviver com a sombra de uma investigação como essa -, 

ele busca, sim, a solução para este País, ele busca soluções econômicas, sim. Melhorou? 

Ainda não vi melhoras. Estagnou? "Ah! Mas os juros diminuíram. A inflação está caindo." O juro 

real não diminuiu. O juro real, quando se retira a taxa SELIC, quando se retira a inflação, hoje é 

de mais de 7%, muito maior do que em 2016. Vamos abrir os nossos olhos. Precisamos 

melhorar? Sim, senhor. Precisamos. Ainda não melhoramos, ainda não demos passos largos. 

Então, vamos suspender um pouco a prática da política pela política para cuidar deste País. 

Nós estamos fazendo única e exclusivamente política neste País. Muitos, quando não estão 
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tentando fugir das mãos de uma investigação nacional como é a Lava-Jato, estão fazendo 

meramente política por cargos. 

Nós temos que enfrentar a dificuldade que estamos vivendo. O desemprego chega à casa dos 

milhões de trabalhadores. Não podemos nem nos dar ao luxo de dizer que só com a 

estagnação da taxa de desemprego já estamos felizes. Não. Porque, se ela estagnar, vai parar 

em 12,5 milhões de desempregados. Isso não nos serve. Temos que chegar à diminuição da 

taxa de desemprego. 

É hora de Situação e Oposição esquecerem o ódio e deixarem as investigações da vida 

correrem. Que sejam pegos nas investigações, mas vamos olhar para o País, senão este País 

vai acabar! Prestem bem atenção: se nós formos ligar só para a Lava-Jato e para a política, 

este País vai acabar. 

Pois não, Deputado Alberto Fraga. 

O Sr. Alberto Fraga - Meu querido amigo Silas Freire, eu queria parabenizá-lo pela lucidez do 

seu discurso. O seu discurso é tão importante e tão necessário que conseguiu até prender a 

atenção do nosso Presidente, o Deputado Rodrigo Maia. V.Exa. está sendo prestigiado por 

S.Exa., que, na Presidência da sessão, está ouvindo o seu discurso. O que V.Exa. fala são 

coisas óbvias, claras, mas, para elas, lamentavelmente, parece que os nossos governantes 

ficam cegos, ficam surdos - mudos, não, porque falam muitas bobagens. Veja que agora estão 

anunciando o nome do Ministro da Justiça. Se for Carlos Velloso, eles têm todo o nosso apoio. 

Nós fomos lá pedir a criação do Ministério da Segurança Pública, e estão falando em indicar 

José Mariano Beltrame para Ministro da Segurança Pública. Ele gastou 36 bilhões de reais no 

Rio de Janeiro e deixou a segurança pública naquela desgraça que está lá. Eu acho que, se os 

governantes não ouvirem aqueles que têm domínio sobre determinados assuntos, estarão 

fadados ao fracasso. Estamos aqui porque fomos eleitos pelo povo e temos as nossas 

bandeiras. Cada um defende aquilo que conhece. Não podemos botar o chapéu onde não 

conseguimos pegar. Então, parabenizo V.Exa. pela lucidez com que abordou fatos da CPI do 

Sistema Carcerário, de que participou. Detectamos todos aqueles problemas. Dissemos: "Vai 

acontecer". E está aí a prova. O Ministro da Justiça, quando assumiu, anunciou medidas e 

ignorou totalmente o trabalho que fizemos durante 6 meses. Parabenizo V.Exa. pela coragem e 

pela qualidade do seu discurso.  

O SR. SILAS FREIRE - Muito obrigado, Sr. Deputado. Incorporo o aparte de V.Exa. ao meu 

pronunciamento. 

Já me encaminhando para o final do meu pronunciamento neste Grande Expediente, volto a 

dizer que precisamos enfrentar as dificuldades do País. Sem querer ser repetitivo, temos que 

apoiar as investigações, mas não viver só em função delas, porque, senão, este País vai parar. 

Esta Casa precisa andar, o Senado precisa andar, o País precisa sobreviver. 

Sr. Presidente, nós temos duas reformas importantíssimas para o País. Quem disser que não 

temos que reformar o modelo da Previdência Social do País está completamente cego, e quem 

disser que a reforma da Previdência Social deste País é esta que o Poder Executivo mandou 

não está cego, não, está louco, está maluco. 

Nós precisamos fazer, sim, uma reforma, precisamos, sim, enxugar a nossa Previdência, mas 

não da forma como foi proposta, sem respeito às categorias e às regionalidades, misturando-se 

alhos com bugalhos, tirando-se direitos do homem do campo, diminuindo-se direitos da mulher. 

Eu acho que não é por aí. Mas também não se pode fechar os olhos e dizer que não 

precisamos fazer a reforma. Precisamos encontrar o meio-termo, uma reforma que dê 
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garantias ao País para fazer novos investimentos, uma reforma que dê garantias aos 

trabalhadores que sonham com uma aposentadoria tranquila.  

Vem também a reforma trabalhista. Que nós encontremos um caminho que não desfavoreça 

tanto aqueles que há anos trabalham, que não tire direitos daqueles que já trabalham muito 

neste País, mas que também incentive a abertura de novos postos de trabalho, que tire a carga 

tributária da mão do empresário, essa responsabilidade trabalhista que assusta muitas vezes, 

que parece um fantasma - "Ah Eu não vou abrir empresa porque ter empregado para mim é um 

terror".  

Então, nós precisamos ter cautela. Vamos exaurir os debates, vamos conversar, vamos 

debater, vamos esconder ou tirar muitas vezes inclusive a nossa cor partidária e olhar para o 

verde-amarelo brasileiro. Não podemos fugir das reformas, mas também não podemos engolir 

uma reforma que seja um monstro. 

Sr. Presidente, ainda tenho tempo, mas estamos próximos de alcançar o quorum. Quero 

apenas dizer que, na campanha de V.Exa. para a recondução à Presidência desta Casa, como 

jornalista, propus-lhe que os instrumentos de comunicação da Casa dessem mais espaço aos 

Parlamentares, que fosse criada uma programação regional. Cada um tem a sua região. As 

bancadas poderiam receber o seu material, produzido pela TV Câmara. Por exemplo, a minha 

bancada do Piauí poderia receber o material trabalhado pela minha bancada durante a semana 

ou quinzenalmente, para que nós tivéssemos a oportunidade de divulgar nas tevês das 

Assembleias ou mesmo em espaços conquistados por nós.  

Admiramos e respeitamos muito o trabalho da TV Câmara, mas sentimos que, como órgão 

desta Casa, pode fazer mais para a divulgação do trabalho dos Parlamentares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Justificativa para votação favorável do PT ao Projeto de Lei nº 6.568, de 2016, em benefício de 

Estados e Municípios. Críticas ao desempenho do Governo do Presidente da República, Michel 

Temer, nas áreas de segurança pública e de economia. Repúdio às propostas de reforma 

previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 
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O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu queria, primeiro, justificar aqui que nós estamos votando 

favoravelmente a esse projeto da repatriação por um motivo fundamental, que é a possibilidade 

de os Estados e Municípios receberem recursos e melhorarem as suas finanças. Na verdade, 

nós estamos vendo a crise econômica se alastrar em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a situação 

das Prefeituras e dos Estados é cada vez mais grave. 

O lema anunciado deste Governo é Ordem e Progresso. Na verdade, o lema desse Governo 

deveria ser anarquia e retrocesso, que é ao que nós estamos assistindo no Brasil: massacres 

de presos em Manaus e Natal, rebelião da PM no Espírito Santo, ameaças no Rio de Janeiro, o 

que vem acontecendo em Belo Horizonte. 

Para essa situação, o Governo só tem uma única reação: colocar a Força Nacional de 

Segurança e as Forças Armadas para resolverem problemas que não são delas. As Forças 

Armadas não têm que fazer revista de preso. As Forças Armadas não têm que ser usadas em 

ações de garantia da lei e da ordem - GLO em todos os momentos no País.  

Qual é o objetivo deste Governo? Não é capaz de reorganizar as Polícias Militares? Não é 

capaz de propor uma alternativa para evitar a crise na segurança dos presídios? Não é capaz 

de resolver o problema dos Estados? Não! Este Governo não é capaz! Este Governo só tem 

uma política, a do arrocho fiscal sobre os Estados, sobre os Municípios, sobre os 

investimentos. Com isso, a depressão econômica atinge todo o País. 

Parece que o Palácio do Planalto vive em outro mundo, em outro País. O País se acabando, e 

o Palácio do Planalto fazendo festa a todo momento. O Presidente da República vai justificar e 

arrumar uma nova jurisprudência para a manutenção de Ministros, Ministros que sejam 

denunciados, investigados. Criou uma nova formação jurídica. 

O Ministro Eliseu Padilha vai, despudoradamente, justificar a nomeação do Ministro Ricardo 

Barros para a Saúde como um acordo político para obtenção de votos do PP, e considera o 

Ministro um notável, um notável! 

Ora, Sras. e Srs. Deputados, vamos cair na real! O País está desmoronando, está se 

"desmilinguindo". É necessário que acordemos. A proposta de reforma da Previdência e a 

proposta de reforma trabalhista vão jogar o Brasil ainda mais no caos. A situação vai piorar. Se 

hoje nós já estamos vendo crianças pedindo esmola nos faróis, com certeza, daqui a pouco, 

vamos ver os velhos pedindo esmola nas ruas. Por quê? Porque eles querem acabar com a 

possibilidade de aposentadoria. Querem reduzir o valor da aposentadoria. Querem fazer com 

que a LOAS seja desvinculada do salário mínimo. Querem aprovar uma legislação que acaba, 

na prática, com o trabalho formal. 

Essas medidas não são medidas de recuperação econômica, não são medidas para melhorar 

a vida do povo brasileiro. São medidas que vão aprofundar a crise. Nós temos que dizer isto: é 

nossa responsabilidade dizer o que está acontecendo no País. 

O Sr. Michel Temer age como se nada estivesse acontecendo. O País está normal. O seu 

Ministério não é capaz de responder aos problemas graves que estão sendo postos. 

Nós estamos aguardando a solução do acordo dos Estados. Os Estados estão falidos. A pior 

situação é a do Rio de Janeiro. O Governador Pezão não tem mais dinheiro para 

absolutamente nada, e o Estado está um caos. Então o Governo manda milhares de fuzileiros 

navais e soldados do Exército, para controlar a situação. Isso não é correto. Isso não é correto.  



 

152 
 

O Governo precisa tomar uma nova medida econômica, de recuperação, e não apenas essas 

medidas de ajuste fiscal, que não levam a absolutamente nada. A reforma da Previdência não 

é reforma coisa alguma! Ela é um ajuste fiscal sobre a cabeça dos mais pobres, dos que mais 

precisam. Não se trata aqui de fazer uma reforma para o futuro, porque o que está sendo 

colocado agora é a redução do valor da aposentadoria daqueles que vão se aposentar agora, 

para reduzir a despesa da Previdência Social. 

Porém, em nenhum momento, o Governo fala em reduzir juros reais - os juros reais -, ou seja, 

a diferença entre a taxa SELIC e a inflação está aumentando. Os juros não caíram! O juro real 

vem aumentando. E essa situação não possibilita a recuperação econômica. 

A bancada do PT está preocupada com essa situação e está se mobilizando. Nós vamos 

mobilizar o Brasil, vamos não apenas mobilizar o Brasil contra a reforma da Previdência, mas 

também vamos exigir uma política econômica de desenvolvimento e de distribuição de renda, 

de apoio à produção, e não de condenação da produção, como querem fazer no BNDES, 

acabando com as condições de financiamento do BNDES.  

Nós não aceitamos que continue sendo assim. Vamos lutar decididamente contra essa política, 

que é a política da anarquia e do retrocesso, não é da ordem e do progresso. 

________________________________________ 
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Compromisso do PCdoB de discussão do Projeto de Lei nº 6.568, de 2016, ante a importância 

da repercussão sobre as finanças dos Estados e Municípios. Críticas à proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, na verdade, estamos tratando, no Plenário desta Casa, de um 

projeto que já teve modificações inúmeras vezes. Cinco vezes, para dizer mais precisamente, 

mudou-se o teor da matéria. 

É uma matéria delicada, é uma matéria que trata, de fato, de buscar formas de capitalização de 

Estados e Municípios. 

O PCdoB tem um compromisso profundo com os Estados e Municípios. O Governador Flávio 

Dino recebeu no Maranhão uma herança maldita de uma oligarquia violenta e totalmente 

desatenta e perversa para com seu povo mais pobre. 
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No entanto, nós sabemos que a matéria, em si, é uma matéria deletéria. É uma matéria, no seu 

conteúdo, extremamente complicada. Ela fornece uma dupla anistia a ilícitos cometidos. Ela 

renova a data de incorporação de novas repatriações para aqueles que não cumpriram a data 

anterior e que podem estar cometendo ilícitos nesse interregno, nesse espaço de prazo. 

Então tudo isso será analisado por nossa bancada, porque de um lado o projeto de lei é ruim. 

O PCdoB ofereceu emenda ao art. 11. Esse artigo dá o direito a parentes, de parentesco 

sanguíneo ou afetivo. E não há dúvida, esse é um fator terrível - terrível -, inclusive para nós 

Parlamentares. Vamos emendar, vamos buscar diminuir. 

A avidez dos Estados e dos Municípios nos sensibiliza - nos sensibiliza. A bancada discutirá 

imediatamente o seu voto em relação à matéria. 

Mas quero aproveitar este minuto que me resta para dizer que a reforma da Previdência é algo 

que não tem conserto. Essa reforma pretende acabar com a aposentadoria. 

Nós sabemos que a nossa Previdência Social nasce na década de 20 sob a forma de institutos, 

de uma caixa. Depois da década de 40, ela vira institutos diversos por ramo de atividade e, só 

na década de 60, transforma-se no velho INAMPS, na estruturação previdenciária 

propriamente dita, agora detonada pelo Governo ilegítimo do Sr. Michel Temer. 

Causa-nos espécie. Não há mais cálculo atuarial, não há discussão sobre a Previdência como 

caixa solidária. Quebra-se o princípio da solidariedade geracional.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço-lhe que encerre, Deputada. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Vou encerrar. 

E hoje é o fim da aposentadoria especial, da aposentadoria por invalidez. Os valores da 

pensão por morte são menores, há menos benefícios assistenciais. 

Sr. Presidente, isso é um golpe contra a aposentadoria! Aposentar mulheres e homens aos 65 

anos e não levar em consideração que os trabalhadores contribuem, em média, 4 meses por 

ano - porque no resto do ano estão desempregados - é uma política absurda do Governo 

ilegítimo. 

Então, nós votaremos contra essa reforma da previdência. Vamos mobilizar o Brasil em defesa 

da caixa geracional e solidária, o maior programa de renda mínima, que é a Previdência Social.  

Muito obrigada. 

________________________________________ 
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Sumário 

Críticas à participação do Ministro-Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Secretário de 

Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, em audiência pública na 

Comissão Especial destinada à análise de proposição relativa à reforma previdenciária, em 

face de não esclarecimentos a questionamentos do orador. Contrariedade à inclusão dos 

policiais no bojo da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

 

O SR. LAERTE BESSA (PR-DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou 

vindo da Comissão que trabalha o projeto da Previdência, e lamentavelmente os dois Ministros 

que vieram do Governo para dar a palestra sobre a reforma não concluíram a missão que lhes 

foi dada. 

Cabe ao Governo orientar para que todos os Deputados tenham conhecimento da reforma, 

seja lá de que partido for. 

Infelizmente, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o ex-Deputado Eliseu Padilha, simplesmente deu 

a palestra dele e se ausentou da Comissão, não dando sequer satisfação às pessoas que ali 

queriam questioná-lo sobre o projeto da reforma. 

Infelizmente, o Secretário de Previdência, Sr. Marcelo Caetano, também não soube responder 

às perguntas que lhe foram passadas.  

Eu fiz duas perguntas a ele, Sr. Presidente. A primeira era a respeito do auxílio-reclusão. 

Todos sabem que o auxílio-reclusão foi criado para auxiliar parentes de infratores, daqueles 

que cometem crimes e vão para o presídio. Isso é uma aberração! Muita gente aqui não sabe 

que esse auxílio-reclusão é pago pela Previdência. E ele não foi retirado no projeto. Isso é um 

absurdo! Espero que a nossa Comissão da Previdência inclua nas suas providências a retirada 

desse auxílio, que foi dado ainda no Governo passado. 

A outra pergunta que eu fiz para o Secretário Marcelo Caetano foi por qual motivo foram 

retiradas do projeto as Forças Armadas, e não foram tirados os policiais. 

Quando eu digo "policiais", refiro-me àqueles que estão no art. 144 da nossa Constituição, que 

exercem função de risco em nosso País: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Federal, além dos agentes carcerários e outros que exercem as mesmas 

funções que estão estipuladas no art. 144. 

Então, Sr. Presidente, ele ficou devendo uma resposta. 

Primeiro, foi esclarecido ao Secretário que o policial tem uma expectativa de vida de 56 anos. 

Como é que o policial vai trabalhar até 65 anos? Da forma como está o projeto de reforma da 

Previdência do nosso País, é impossível o policial chegar à aposentadoria. 

Outra questão que foi esquecida é que 100% dos nossos policiais possuem hipertensão. É 

uma doença característica do policial, que trabalha sob estresse constante. 

Além disso, há o problema da depressão. Sessenta por cento dos policiais do nosso País 

sofrem de depressão. E isso pode ser constatado pelos nossos médicos psiquiatras. 
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Nós não podemos aceitar a inclusão das nossas polícias nesse projeto. Elas têm que ser 

retiradas, para que não aconteça uma insubordinação em todo o País, como a que está sendo 

prevista pelas associações e pelos sindicatos dos policiais. 

Vamos ter consciência e retirar os nossos policiais desse projeto, porque eles não têm 

condições de trabalhar até os 65 anos. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB orienta "não". 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para parabenizar as entidades sindicais do Estado de 

Minas Gerais - SINDIFISCO, SINFFAZFISCO, SINDIPUBLICOS, que têm mobilizado suas 

respectivas categorias para lutarem contra a aprovação da PEC da Previdência, a PEC nº 287, 

por entenderem que essa reforma ameaça o principal mecanismo de distribuição de renda dos 

trabalhadores do nosso País, que é a previdência pública e universal. 

Acho que há um grande movimento dos trabalhadores no Brasil inteiro e tenho convicção 

absoluta de que essa proposta, da maneira que foi encaminhada pelo Presidente da República, 

não passa nesta Casa. As entidades, os sindicatos podem contar com o nosso apoio para 

somar esforços, para fazer uma modificação radical. Não dá para penalizar o... 
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Regozijo com a oportunidade da discussão das propostas de reformas previdenciária e 

trabalhista.  

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio 

Câmara, na história do mundo e do Brasil, há alguns anos que são marcantes e que serão 

sempre lembrados por grandes acontecimentos que mudaram para sempre os dias que o 

sucederam. 

Com oito mandatos nesta Casa, posso dizer que hoje já tenho sensibilidade suficiente para 

perceber quando as grandes mudanças estão a caminho. Estamos em um desses momentos. 

Nunca presenciei, em toda a minha vivência política, um momento tão propício para as grandes 

reformas que sempre foram clamadas pela população brasileira e que são a única forma de dar 

um rumo definitivo de desenvolvimento para o País. 

Por isso, nobres pares, afirmo que o ano de 2017, que se inicia agora, tem tudo para ficar 

marcado na história como o ano em que o Congresso terá força para discutir e fazer as 

grandes reformas. Neste ano teremos a oportunidade, como poucos tiveram, de mexer na 

espinha dorsal do País, atacando a raiz de problemas que nos assolam. Se perdermos essa 
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chance, talvez não tenhamos um conjunto de fatores que contribua para isso novamente nesta 

geração.  

Já temos, em um primeiro momento, o grande desafio de discutir a reforma da Previdência, e 

talvez ela seja o marco maior entre todas as reformas que aqui serão discutidas. Sem uma 

mudança responsável no que hoje é o sistema previdenciário, estaremos negando um futuro a 

milhões de brasileiros que trabalham duro e sonham com a aposentadoria. De uma forma 

simples e desprovida de paixões ideológicas, é disso que se trata a reforma da Previdência: a 

garantia de um futuro para o trabalhador, que hoje vive na incerteza se vai conseguir se 

aposentar ou não, depois de anos de trabalho, e dependendo de um sistema falido e 

insustentável. É evidente, no entanto, que a proposta apresentada pelo Governo, e que tem 

sido alvo de algumas críticas, não está acabada, será discutida aqui, como tem que ser, pelos 

representantes que o povo escolheu, e pode ser alterada e melhorada, pois se trata de uma 

agenda fundamental para o futuro. 

A modernização das relações de trabalho no País é outro tema sobre o qual vamos nos 

debruçar e que não pode mais ser adiado, se quisermos ter competitividade e produtividade no 

mercado global. É um assunto espinhoso, que envolve conflitos de interesse, mas que precisa 

ser discutido. Evitá-lo só tem trazido prejuízos à economia brasileira e a todos os envolvidos no 

processo, de trabalhadores a empresários. Temos a 9ª maior economia do mundo, estamos 

entre as dez nações mais populosas, mas ocupamos a modesta posição de número 81 entre 

os países mais competitivos, o que é resultado de uma legislação que entrava a produção, e 

que não preza pela liberdade de empreendimento.  

Há ainda outras reformas importantes que devem entrar em pauta este ano, como a reforma 

política, a tributária e a do ensino médio. Por isso, como já disse, a expectativa é a de que este 

seja um ano marcante e que ajude a determinar os rumos dos próximos anos no Brasil. O ano 

de 2017 tem tudo para entrar na história e acredito que o trabalho deste Congresso vai garantir 

que seja de uma forma positiva. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação 

da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

009.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 15/02/2017-20:02 

Publ.: DCD - 2/16/2017 - 211 ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 



 

158 
 

________________________________________ 
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Contrariedade ao pronunciamento do Secretário de Previdência Social, Marcelo Abi-Ramia 

Caetano, na Comissão de Reforma da Previdência a respeito do déficit no setor. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria lamentar que hoje, na Comissão de Reforma da Previdência, o Marcelo Abi-Ramia 

Caetano, Secretário de Previdência Social, quando cobrado dos dados que alegava a respeito 

do déficit, fez uma salada toda entre regime geral, regime próprio e militares e disse que os 

dados estavam à disposição na Internet. 

Primeiro, não deve ser uma resposta de um Secretário que vem a uma Comissão para dar 

esclarecimentos dizer que os dados estão na Internet. 

Segundo, a proposta já deixou muito a desejar. No seu envio, deveria ter constado, na 

justificativa da proposta, todo o impacto econômico-financeiro da proposta da reforma e da 

famosa alegação de déficit, que na verdade não é desse tamanho. 

O Governo, entretanto, continua com a sua propaganda enganosa. Em página inteira, jornais 

de ontem falavam do tal déficit, deixando apavorados com o futuro aqueles que não terão 

direito à sua aposentadoria. Isso não é verdade. Nós desmentimos claramente essa posição. 

Inclusive levamos em consideração que o Governo aprovou, quase no final do semestre, a 

nova DRU - Desvinculação de Receitas da União, retroagindo a sua incidência a 1º de janeiro. 

E, mesmo que seja em conta de compensação, tiraram no ano passado 120 bilhões - eu estou 

falando bilhões - da Seguridade Social. No período todo da DRU, até 2023, vão tirar 1 trilhão 

de reais. 

Portanto, não é essa a história. Não é verdade essa fantasia do déficit, que é aquilo que dá 

sustentabilidade ao discurso mentiroso. E nós estaremos aqui cobrando do Governo esses 

dados para um requerimento de informações, exigindo os dados concretos. 

Não tenho que ir à Internet coisíssima nenhuma. O Secretário é obrigado a informar à 

Comissão os dados da mudança que quer fazer na reforma da Previdência. Lamento que o 

Secretário não tenha trazido esclarecimentos à Comissão. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Compromisso do orador com o acompanhamento do debate de pontos polêmicos da reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

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, iniciamos mais um ano legislativo, com a efervescência de 

problemas cruciais que afetam o País inteiro. Precisamos levar adiante o combate à corrupção, 

reduzir os índices de desemprego, reaquecer a economia e promover as reformas que se 

fazem necessárias para não deixar o Brasil ainda mais fragilizado. 

A reforma da Previdência é uma das principais pautas e talvez a mais polêmica a ser discutida 

neste retorno dos trabalhos desta Casa. O assunto varre o Brasil inteiro, porque preocupa o 

trabalhador brasileiro, da cidade grande ao menor recanto, do que contribui pelo teto ao que 

recolhe o menor percentual. Toda mudança impõe receios. É natural que a população esteja 

considerando a reforma da Previdência algo desnecessário, com o intuito apenas de prejudicar 

os cidadãos. Poucos buscam entender o déficit previdenciário, este sim um vilão que vem 

corroendo ano a ano a estrutura de um sistema que tem a responsabilidade social de pagar em 

dia aposentadorias, pensões e benefícios. 

Acusam o Governo de querer dificultar a aposentadoria pelo INSS para fomentar a Previdência 

privada. Cabe destacar que a Previdência privada jamais se igualará à Previdência Social, que 

garante ao trabalhador benefícios tais como pensão, auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez, etc. Absolutamente nenhum cidadão deve abrir mão da Previdência Social. 

Afirmam que, por conta da recessão, não é hora de promover uma reforma nesse âmbito. 

Cabe, então, lembrar que foi por conta de postergar essa medida que a Previdência chegou a 

esse nível de déficit, que coloca em risco todo o sistema. 

Criticam o fato de o Governo apresentar uma proposta que prevê que brasileiros e brasileiras 

só possam se aposentar a partir dos 65 anos, mas é importante esclarecer que essa é uma 

tendência mundial. Essa regra já é aplicada em países como México, Bélgica e Suíça. E para 

mostrar que o Brasil não está na contramão, 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. 

Temos recebido muitas mensagens pelas redes sociais de seguidores, a maioria contra a 

reforma, mas, como membro da Comissão responsável pela análise da proposta, precisamos 

deixar claro que o Governo tem todo o direito de enviar ao Congresso uma proposição em seus 

termos. Isso não significa, porém, que iremos aceitar mudanças que agridam os direitos do 
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trabalhador. Estejam certos de que mesmo convivendo entre divergentes, estamos buscando 

convergência pelo bem da sociedade. Este é o verdadeiro sentido da política. 

O meu compromisso e do meu partido, o PRB, é discutirmos e exaurirmos todos os 

argumentos a favor e contra a reforma. O fato de fazermos parte da base aliada do Governo 

não significa que apoiaremos qualquer retrocesso, qualquer medida que desestruture a 

sociedade. O nosso posicionamento será sério, pautado principalmente no respeito àqueles 

que nos elegem. 

Assumimos, portanto, o compromisso público, de sermos os olhos da sociedade, neste 

momento que requer tanto equilíbrio, serenidade e responsabilidade. 

Que Deus abençoe o trabalho nesta Casa! Que a Câmara possa realmente ser protagonista 

das reformas de que o País tanto necessita, mas sem macular e sem ferir os direitos do 

trabalhador brasileiro! 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reunião com o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, para recepção de demandas de Prefeitos 

de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul na área de saúde. Preocupação com a rapidez 

de tramitação das propostas do Governo Federal de reforma previdenciária e trabalhista na 

Câmara dos Deputados. Defesa de debate dos temas com a sociedade. 

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Gonzaga 

Patriota, é uma alegria, uma satisfação, poder falar neste plenário sob a sua presidência, um 

dos Deputados mais respeitados desta Casa, com história, com muitos mandatos. V.Exa. tem 

contribuído enormemente para o desenvolvimento do nosso País. 

Sr. Presidente, venho aqui para fazer dois comentários. O primeiro deles diz respeito a 

encontro que tive há pouco com o Ministro Ricardo Barros, acompanhado de uma comitiva de 

Prefeitos do meu Estado, para tratar de temas relacionados à saúde e fazer algumas 

demandas a S.Exa., já que a saúde é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas 
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do País e um dos temas a que vamos precisar dar certa prioridade durante este ano de 2017. 

Há falta de recursos, ausência de programas estratégicos e de planejamento, para que seja 

dado, de forma definitiva, um atendimento mais qualificado à nossa população. 

Levamos algumas demandas e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição do Ministro 

Ricardo Barros para ajudá-lo aqui, na Câmara dos Deputados, na tramitação dos projetos de 

interesse da área da saúde. 

O segundo comentário é em relação ao tema da reforma previdenciária e da reforma 

trabalhista. Estou extremamente preocupado com a rapidez com que se pretende votar essas 

duas matérias nesta Casa. Elas são extremamente complexas, mexem com a vida de milhões 

de brasileiros. Se não forem bem discutidas e analisadas com afinco pelos Parlamentares aqui 

presentes, poderão trazer prejuízos inestimáveis a milhões de brasileiros. 

Nós precisamos estar preparados para fazer esse debate. 

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Concedo mais 1 minuto a V.Exa. 

O SR. MARCO MAIA - Sr. Presidente, eu conto sempre com a sua benevolência, porque sei 

que V.Exa. é um democrata.  

Eu queria apenas fazer o registro de que todos nós Parlamentares precisamos nos dar conta 

da gravidade da matéria e da necessidade de dispormos de tempo para tratar e debater com a 

sociedade brasileira os temas dessas duas reformas que estão sendo propostas pelo Governo 

de Michel Temer. Passar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos e acabar com o 

tempo de contribuição significa tirar de milhões de brasileiros a possibilidade de terem uma 

aposentadoria depois de anos de trabalho. 

Portanto, é responsabilidade desta Casa debater o tema à exaustão. Tenho certeza de que nós 

não vamos nos furtar dessa responsabilidade. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Deputado Marco Maia, todos os seus registros serão 

divulgados por esta Casa. 

________________________________________ 
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Finalização de seminário do Partido dos Trabalhadores sobre desmonte da previdência pública 

no Brasil. Pedido ao Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Deputado 

Carlos Marun, e ao Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, de extensão do debate do tema.  

________________________________________ 

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

Deputados, eu quero fazer o registro de que hoje nós da bancada do Partido dos 

Trabalhadores finalizamos o seminário sobre o desmonte da previdência pública no País. Foi 

um debate aprofundado, o que não está acontecendo agora, porque, pelo visto, mais uma vez, 

como fez com as Propostas de Emenda à Constituição nºs 241 e 55, ambas de 2016, o 

Governo vai querer jogar essas medidas goela abaixo da população. 

Ficou muito claro que o Governo tem um pacote de maldades relacionados à Previdência. A 

reforma atinge a juventude, que está entrando no mercado do trabalho e precisará contribuir 

por 49 anos para ter direito à aposentadoria integral; atinge as mulheres, que tiveram a idade e 

o tempo de contribuição igualados aos dos homens; atinge os trabalhadores rurais; atinge os 

servidores da ativa, que terão de pagar um pedágio de 50%. 

Nós estamos muito preocupados com essa reforma e queremos fazer um apelo ao Deputado 

Carlos Marun, Presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, e ao Deputado 

Arthur Oliveira Maia, Relator, para que estendam essa discussão. Nós precisamos aprofundar 

o debate das questões relacionadas à Previdência, porque essa metodologia de empurrar 

medidas que atingem milhões de trabalhadores brasileiros vai gerar muita comoção popular. 

Nós não vamos pacificar o País dessa maneira. Pelo contrário, vamos conflagrar uma comoção 

popular com essas medidas vindas de um Governo que, ao que parece, elegeu o trabalhador 

como seu inimigo. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil e nos 

meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - V.Exa. será atendido nos termos regimentais. 

________________________________________ 
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Regozijo com resultado de pesquisa da Confederação Nacional dos Transporte - CNT e da 

empresa MDA Pesquisa sobre intenção de voto da sociedade brasileira no ex-Presidente da 
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República Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em 2018. Defesa da tese 

de ilegitimidade do Governo do Presidente da República, Michel Temer. Repúdio à proposta do 

Governo Federal de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Confederação 

Nacional do Transporte - CNT e a MDA Pesquisa publicaram uma pesquisa que confirma outra 

que já havia sido publicada pela Folha de S.Paulo, que mostra o carinho do povo brasileiro pelo 

maior Presidente e um dos maiores estadistas do mundo, que é o grande Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

Sei o quanto esse Governo sem voto, que hoje se apropriou da direção do nosso País, está 

sem dormir, porque a sua rejeição já ultrapassa 60% e a sua popularidade, como toda a 

campanha midiática milionária, está em torno de 10%. 

O que nos chama mais atenção hoje, que inclusive está no Diário do Centro do Mundo - DCM, 

é a afirmação de que o golpe de Aécio Neves resultou na sua morte política e pariu o 

Bolsonaro. 

O Bolsonaro, que neste momento não tem nada a oferecer de projeto para este País, a não ser 

o ódio, coloca-se em segundo lugar, em torno de 11%. Claro, está muito longe do maior 

estadista, que é o Lula, que ultrapassa os 30%, mas está exatamente em segundo lugar. 

Isso deixa os golpistas coordenados pelo Aécio Neves - eu sei - em uma situação delicada, 

porque eles encheram com aparatos midiáticos os ouvidos do povo brasileiro, colocando 

panelas nas ruas, financiadas com milhões e milhões do sistema financeiro. Porém, eles veem 

que o povo não segue essa lógica. Por isso fazem um esforço muito grande para tentar tirar o 

Lula do páreo por outros meios, porque, se deixar que o povo se manifeste novamente, o povo 

dirá o que é melhor para o seu País. 

Sr. Presidente, nessa mesma lógica, esse Governo que não chegou como determina a 

Constituição, pelo voto popular, apresenta um pacote de maldades. Dentre elas vamos 

destacar a lógica do desmonte do Estado através da tal reforma da previdência. Sr. Presidente, 

essa reforma é de uma maldade sem precedentes.  

Eu faço parte da Comissão que trata desse tema, juntamente com outros Parlamentares. 

Ontem, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que 

permaneceu 17 minutos no Parlamento, fez uma apresentação e disse que todos do sistema 

financeiro estão muito satisfeitos em virtude da volta da credibilidade. Depois, o Ministro se 

ausentou. Ele teria muita dificuldade em justificar o injustificável, Deputado João Daniel e 

Deputado Leo de Brito, sobretudo no momento em que as pesquisas mostram se tratar de um 

Governo que está preocupado apenas com o crédito dos rentistas. Este Governo está no fundo 

do poço no que se refere ao apoio do povo, que é para quem deveria governar. 

Só para se ter uma ideia do pacote de maldades, Sr. Presidente, essa reforma da previdência, 

que é o desmonte do Estado, destrói totalmente a previdência pública para favorecer a 

previdência privada. Para V.Exas. terem uma ideia, sabem o que significa um trabalhador rural 

ou uma trabalhadora rural contribuir de forma ininterrupta durante 49 anos? Qual é a chance 

que nós teremos de ainda ver um homem e uma mulher do campo aposentados, com uma 

reforma como essa? 
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Se a pessoa não tem perspectiva de se aposentar, por que é que vai colaborar com a 

previdência? E a resposta é óbvia. O objetivo da reforma é quebrar a previdência, para 

favorecer o sistema privado. Isso está muito claro em uma proposta indecorosa como essa. 

Sr. Presidente, diante de tantos pontos relevantes que têm que ser destacados, há uma coisa 

que me alegra, um coisa que me anima. Mesmo na base deste Governo, percebemos que 

muitos Parlamentares não aceitam ser marionetes. Ontem, durante o debate, pudemos ver 

partidos que estão na base do Governo fazerem questionamentos duros e dizerem com todas 

as letras: "Não contem comigo". Só pode assinar e colocar as suas digitais nesse pacote de 

maldades quem não tem compromisso com o Brasil, quem não tem compromisso com esta 

Nação. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero apenas dizer para o Brasil que é preciso que o povo 

trabalhador desta Nação se levante. Querem tirar o sonho de 30 milhões de brasileiros e tomar 

a previdência. Mas não é só isso! Querem que os homens e as mulheres da nossa geração e 

das outras gerações fiquem em situação de miséria, como pedintes. É isso o que esse 

Governo quer.  

Nós não podemos permitir que isso aconteça. E isso será possível com uma grande aliança 

das ruas, do movimento organizado, do trabalhador e da trabalhadora, com os Parlamentares 

que vão votar a matéria aqui.  

Eu posso dizer-lhes que temos uma grande parte de Parlamentares que não assinarão essa 

proposta indecorosa, apesar de estarem na base do Governo. A grande maioria dos 

Deputados, até o dia da votação, vão ganhar esse debate. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de 

comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas) - Acato o pedido de V.Exa. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

011.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 16/02/2017-15:03 

Publ.: DCD - 2/17/2017 - 104 POMPEO DE MATTOS-PDT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu quero falar sobre a reforma da Previdência. O Governo está aumentando o tempo de 

pagamento, o tempo de contribuição, e diminuindo o tempo de recebimento, o tempo com que 

o cidadão tem o direito de se aposentar. É uma coisa absurda. Serão 49 anos de contribuição e 

65 anos de idade para se receber aposentadoria. 

Muita gente não vai receber porque vai morrer, Sr. Presidente, morrer de raiva, morrer de tédio, 

morrer de angústia, morrer de ódio, morrer de morte matada e não de morte morrida. Como um 

agricultor, um lavoureiro, um plantador vai ficar trabalhando aos 65 anos de idade? Como uma 

dona de casa vai chegar a essa situação? A dona de casa, mãe, trabalhadora, tem o serviço 

dobrado, tem a carga de trabalho diária em dobro. 

Querem dizer que o tempo de vida das pessoas é de 75 anos? Em alguns Estados é, mas, no 

Norte, no Nordeste, é diferente. No caso de algumas profissões, sim, a pessoa vive por mais 

tempo, há longevidade; no caso de outras, não. Quem realiza trabalho pesado, como na 

agricultura... Peguem no cabo do arado, da enxada, tratem dos porcos, levantem de manhã 

cedo para tirar leite das vacas! É diferente. 

Então, nós precisamos estabelecer essa diferença de maneira muito clara. Homem e mulher 

não podem ser tratados igualmente. O PDT se levanta, eu me levanto em argumentos. Não 

concordo com isso! Isso é aposentadoria pela hora da morte. Depois que o cidadão morre, 

chega o agente do INSS dizendo: "Segurem o morto, não o levem para o cemitério, porque 

chegou a aposentadoria". Isso não temos como aceitar. 

Nós nos levantamos aqui em argumentos, Presidente, com convicção, com disposição. Esse 

projeto não pode passar! É do Governo o projeto? É. Mas quem vai votá-lo serão os Deputados 

Federais. Nós temos a responsabilidade de colocar o dedo lá. Então, contribuinte, cidadão, 

cobrem do seu Deputado. Podem cobrar. Têm o direito de cobrar. 

No caso da Lava Jato, agiram de maneira ruim, infelicitaram a Nação, meteram a mão na 

PETROBRAS. Agora estão metendo a mão no bolso do cidadão, no bolso do aposentado, no 

bolso do aposentando. Há jovens que não vão contribuir, porque sabem que não vão se 

aposentar mesmo. Então, não vão contribuir. Para que vão contribuir? 

A Previdência exagerou, o Governo está exagerando. Essa proposta não pode passar. Eu 

tenho muitas emendas para corrigir as distorções. 

Presidente, podem aprová-la, mas não com o meu voto, não com o meu apoio, não sem a 

minha crítica. Não aceito! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado. 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aperfeiçoamento no texto da proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária, em defesa do trabalhador. Aumento da protocolização de processos de 

aposentadoria por trabalhadores ante o temor de perda de direitos em caso de aprovação do 

texto original da proposta de reforma previdenciária. Necessidade de tranquilização da 

sociedade brasileira quanto à garantia de direitos previdenciários. 

________________________________________ 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, nós já estamos debruçados sobre a agenda da reforma da 

Previdência. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das pautas mais importantes da agenda 

nacional. 

É claro que a proposta enviada pelo Governo a esta Casa não pode ser aprovada como veio. E 

não pode ser aprovada - e não será! - porque eu acredito que ainda reste um pingo de 

decência, de bom senso e de lucidez a esta Casa. 

O Governo teve a coragem e a inciativa de colocar sobre a mesa uma agenda tão controversa 

e tão polêmica, no momento em que nós enfrentamos, já com sinais de recuperação, a maior 

crise econômica dos últimos anos da nossa história. 

Naturalmente, na discussão feita na Comissão Especial, da qual faço parte, nós vamos 

enriquecer e contribuir para aperfeiçoar o texto que foi enviado, para retirar desse texto aquilo 

que nitidamente subtrai os direitos dos trabalhadores, que ameaça com frustração de direitos a 

expectativa daqueles que já estão contribuindo e que estão no sistema previdenciário 

aguardando o momento da sua aposentadoria. 

É claro que tenho esperança, Sr. Presidente, de que o bom senso haverá de nortear esta 

Casa, e encontraremos um caminho consensual para que possamos apresentar ao Brasil uma 

saída para essa equação complexa que é a necessidade de garantir que a Previdência, daqui a 

alguns anos, poderá manter os compromissos previdenciários com aqueles que hoje estão 

trabalhando, ajudando a construir a riqueza do País, contribuindo com o seu trabalho e com 

recursos, para que os aposentados possam perceber seus direitos. 

Sr. Presidente, hoje trago a esta tribuna uma preocupação, que compartilho com V.Exa. e com 

esta Casa, e peço o apoio de V.Exas. para que possamos fazer com que ela chegue ao 

gabinete do Presidente da República. No movimento que se faz na direção da reforma 

Previdenciária, há sem dúvida alguma uma grande falha na nossa comunicação.  

Na falta e na falha de comunicação, cria-se na sociedade uma ansiedade assoberbada, que 

extrapola os limites do equilíbrio, do bom senso. A corrida dos trabalhadores que já estão 

caminhando para a condição de solicitar sua aposentadoria, para solicitar os seus direitos junto 

ao INSS, aumentou significativamente.  

Para V.Exa. ter ideia, apenas de outubro para novembro tivemos um aumento de 18%, o que 

perfaz quase 250 mil pessoas ingressando no sistema previdenciário como beneficiários.  

Isso não acontece apenas na iniciativa privada, acontece também no setor público. O que 

temos, diante dessa realidade, de fato, é que - mesmo que não fosse - a Previdência tornar-se-

á rapidamente deficitária. 
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É preciso que tomemos a iniciativa de provocar e promover ações que tragam tranquilidade à 

sociedade brasileira e ao conjunto dos trabalhadores. É preciso que acalmemos a sociedade, 

primeiro lembrando que aqueles trabalhadores, nesta proposta que temos aqui colocada, que 

em minha opinião não é adequada, que já completaram 50 anos de idade não sofrem qualquer 

tipo de prejuízo. Segundo, nesta corrida há uma precipitação e, às vezes, por causa de alguns 

meses, esse trabalhador abre mão do acesso à Regra 85/95, impondo assim um grande 

prejuízo à sua aposentadoria. Então, estamos diante de um verdadeiro suicídio de benefícios, 

suicídio da sociedade. 

Estou concluindo a minha fala, Sr. Presidente. Apelo a V.Exa. e aos nobres pares para que 

possamos sensibilizar o Governo, organizar-nos e mobilizar-nos de forma a trazer tranquilidade 

para a sociedade. 

Que fique claro que faremos essa reforma no tempo devido. Ela terá a cadência necessária 

para não haver precipitação e não construirmos um documento do qual a história no futuro 

venha nos cobrar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Que Deus abençoe o Brasil! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Amém! Muito obrigado, Deputado Roberto de Lucena, 

do PV de São Paulo. 

________________________________________ 
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Inconformismo com o nível de corrupção, incapacidade e irresponsabilidade do Governo do 

então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Atraso da proposta de reforma 

trabalhista, do Governo Federal, e da reforma do ensino médio. Participação de debate do 

Centro de Genômica, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, da Universidade 

de Brasília. Defesa de preservação dos direitos adquiridos pelo trabalhador, no âmbito da 

reforma previdenciária. Importância de modernização do sistema tributário nacional. 

________________________________________ 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB-DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Parlamentares, eu fico de certa forma até indignado ao ouvir no plenário certas 

aberrações. 
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Eu participei da CPI da PETROBRAS, participei da CPI do CARF e estou participando da CPI 

da Lei Rouanet. E é claro que nunca se roubou tanto neste País. Nunca se organizou tanto 

para assaltar os cofres públicos. 

Uma quadrilha organizada fez isso com o País. E agora ouvimos aqui: "O Lula vai voltar, o Lula 

é isso e aquilo". O Lula assaltou o País, por isso tinha que estar preso há muito tempo. Este 

País nunca foi governado, nesses últimos tempos, com tanta incompetência e 

irresponsabilidade. 

Vamos falar aqui da reforma trabalhista, que já devia ter sido feita há muitos anos. Nós temos 

que lembrar que o decreto da CLT foi feito na época de Getúlio Vargas, na época do carro de 

boi. Nós estamos no século XXI, na era da tecnologia, na era do conhecimento. 

Hoje de manhã participei, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 

Universidade de Brasília, de um encontro sobre startups, Centro de Genômica, futuro, que já é 

praticamente o que está acontecendo hoje, sobre a possibilidade de a pessoa viver, em breve, 

120 ou 130 anos. E as pessoas insistem em ficar debatendo e não resolvendo nada. 

Quando saí da universidade para vir para cá, eu fiquei pensando: "Não é possível que nós 

agora, ouvindo toda essa palestra aqui sobre a era da tecnologia e do conhecimento, vamos 

para a Câmara para discutir a mudança de uma legislação ainda de Getúlio Vargas!" 

Hoje de manhã foi sancionada a lei da reforma do ensino médio, depois de 15 anos de luta 

para permitir que o professor possa dar aula na mesma escola de manhã e de tarde. As 

pessoas aqui não entendem - é questão ideológica - que o professor deve ficar na mesma sala, 

no mesmo projeto pedagógico, na mesma escola. E a CLT, de 70 anos atrás, dizia: "O 

professor, no mesmo estabelecimento, só pode dar quatro aulas consecutivas ou seis 

intercaladas." Se ele quiser dar aula em outro estabelecimento - pode ser a mesma escola -, 

ele pode. Aí ele vai pegar um carro e vai levar de 2 a 3 horas para chegar à outra escola. 

É isto que nós estamos vivendo: as pessoas insistindo em continuar vivendo nesse mundo 

ultrapassado. 

Acabaram com a educação pública deste País. Eu estudei em escola pública em Brasília. Na 

época em que estudei, só entrava na universidade quem estudava na escola pública. Hoje, 

90% dos jovens do ensino médio saem de lá sem saber português e matemática. 

Nós temos em Brasília hoje 150 mil jovens de 18 a 24 anos que não trabalham nem estudam, 

porque saem do ensino médio despreparados para entrar na universidade, onde só entram 

17%. O restante não consegue ir para o mercado de trabalho, porque não foi capacitado para 

isso. 

Enquanto na Alemanha mais de 50% dos jovens sai do ensino médio com uma formação 

profissional, aqui no Brasil esse índice chega a um pouco mais de 8%. Estamos muito 

atrasados em função dos discursos demagógicos e da política irresponsável que o Partido dos 

Trabalhadores sempre adotou. 

Sou contador e auditor e achava - porque era o óbvio - que a Previdência era de capitalização, 

que havia um fundo constituído para o trabalhador sacá-lo quando se aposentasse. Mas não é 

assim. Ela é compartilhada. Quem trabalha paga a quem está aposentado. Enquanto a 

pirâmide está de cabeça para baixo - muitos trabalhando e poucos aposentados -, é fácil, 

deram benefício para todo mundo. Mas agora a coisa está invertendo. A taxa de natalidade 

está diminuindo, o número de pessoas trabalhando também e o número de aposentados 

aumentando. Isso é matemática. 
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Então, temos de preservar os direitos adquiridos pelos trabalhadores, a expectativa das 

pessoas que estão na época de se aposentar, mas é preciso buscar um novo modelo que 

garanta o pagamento dos benefícios. Não adianta a pessoa se aposentar, como está 

acontecendo no Rio de Janeiro, e na hora de receber seus benefícios não existir dinheiro. 

Embora esteja acontecendo isso lá por conta do Governo corrupto que assaltou do Estado. 

Quebraram o Rio de Janeiro! 

Para que não aconteça a mesma coisa com os outros Estados - e pode acontecer -, 

precisamos buscar uma nova forma de garantir o futuro das nossas crianças e jovens que vão 

começar a trabalhar nos próximos anos, mas garantindo, evidentemente, o direito daqueles 

que já contribuíram com a Previdência e que tinham expectativa de se aposentar. 

Sr. Presidente, a mesma coisa serve para a reforma tributária. Todo mundo sabe que ela é 

fundamental. Ninguém concorda com o sistema atual. O Governo reclama, o contribuinte 

reclama muito mais, as empresas reclamam também, mas não mudam o sistema. 

Espero, em nome do País, da sua modernização, de maior geração de emprego e renda, que 

encaremos esses problemas e façamos as mudanças com responsabilidade, com competência 

e não com demagogia, com um discurso vazio, incompetente e irresponsável como os que 

ouvimos aqui a toda hora. Assaltaram o País e ainda vêm aqui fazer discurso que somos 

obrigados a ouvir. 

Sr. Presidente, sei que não é fácil, já que foram muitos anos de incompetência, mas 

precisamos assumir o papel de fazer as mudanças de que o Brasil precisa. 

Solicito a V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento pelos meios de 

comunicação da Casa e no noticiário A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Izalci Lucas. Com certeza 

nossa equipe competente da Rádio Câmara e também a da TV Câmara farão a divulgação do 

pronunciamento de V.Exa. 

________________________________________ 
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Presença, na Câmara dos Deputados, dos empresários e produtores de uva e vinho Eurico 

Benedetti e Adriano Miolo, do Município gaúcho de Bento Gonçalves. Regozijo com a safra de 

uva do corrente ano no Estado do Rio Grande do Sul. Exaltação do caráter hospitaleiro da 

população da Serra Gaúcha e dos atrativos da região. Responsabilidade dos Governos Lula e 
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Dilma Rousseff pela crise econômica do País. Debate da proposta de reforma previdenciária 

enviada pelo Governo Federal à Casa com a sociedade. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Izalci Lucas, colegas Deputadas e Deputados, quero dizer que estou acompanhando, com 

muito orgulho e com muita satisfação, o Sr. Eurico Benedetti e o nosso amigo Adriano Miolo, 

da cidade de Bento Gonçalves, em visita a Brasília. Eles são produtores de uva e dos melhores 

vinhos do nosso País, juntamente com centenas de outros produtores de uva e proprietários de 

vinícolas. 

Hoje nós podemos dizer que o Brasil é, sem sombra de dúvida, um dos maiores produtores de 

vinhos, espumantes e sucos de uva do mundo. Falo especialmente do meu Estado, o Rio 

Grande do Sul. E, o que é mais importante, faz isso com muita qualidade, qualidade com a qual 

vem competindo com países europeus e conquistando o mercado da América Central. Os 

nossos produtos realmente têm muita qualidade.  

Este ano nós estamos comemorando uma safra muito positiva de uvas. Vão ser produzidas no 

nosso Estado em torno de 700 mil toneladas de uva. Não se trata só de grande quantidade do 

produto, mas também de produto com muita qualidade. Nos próximos anos, principalmente no 

final deste ano e no início do ano que vem, vamos poder degustar os vinhos e espumantes 

produzidos nesta safra, que, com certeza, é da melhor qualidade.  

O povo da Serra Gaúcha, o povo gaúcho, o povo de Santa Catarina, o povo brasileiro é muito 

hospitaleiro. Aproveito esta oportunidade para dizer que a Serra Gaúcha, com certeza, é o local 

ideais para passear agora e conhecer. A região, o caminho dos vinhedos, as cidades de Bento 

Gonçalves, Caxias do Sul, Antônio Prado, Gramado e Canela, os Campos de Cima da Serra, 

são locais ideal para passear, conviver com a família e tomar bons vinhos.  

Para mim, é um orgulho muito grande poder representar o meu Estado do Rio Grande do Sul, 

em especial a Serra Gaúcha. 

E é lógico que não é só de alegria que vivemos. Os Srs. Eurico e Adriano e eu tivemos 

reuniões hoje de manhã no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conduzido 

pelo Ministro Blairo Maggi, uma pessoa fantástica, um grande Ministro, que tem uma equipe 

fantástica. E estamos trabalhando aqui também para garantir o custeio da próxima safra. O 

Governo Federal sempre repassa recursos, mas agora vai ser necessário aumentar o repasse. 

O agronegócio é, sem sombra de dúvida, a locomotiva do nosso País e é lógico que precisa da 

mão do Governo para fazer com que as coisas aconteçam. 

Agora há pouco ouvi um Deputado do PDT falar da crise, dos problemas, das reformas. A 

única coisa que ele se esqueceu de falar é que o PDT, juntamente com o PCdoB, com o PT, 

com o PSOL, com a Rede, ajudou a quebrar o Brasil. Eles fizeram parte daqueles Governos 

desastrados de Lula e de Dilma Rousseff que quebraram o nosso País, que nos deixaram na 

lona. 

O Brasil é, sem sombra de dúvida, o que há de melhor no mundo. O Brasil tem uma 

capacidade de reação violenta. Com as medidas que o Presidente Michel Temer já tomou em 8 

meses, juntamente conosco - por exemplo, lei do teto, repatriação de recursos, dentre outras -, 

já buscamos parte da esperança, já buscamos a credibilidade. A inflação, que Dilma deixou em 

10,5%, hoje está em 5,3%. Ao mesmo tempo, os juros estão caindo, e a credibilidade vem 

aumentando. Sem contar as linhas de crédito que estão sendo colocadas à disposição da 
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nossa sociedade pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social -BNDES, pelo Banco do Brasil. 

Este é o Brasil que queremos: um Brasil transparente, cuja situação o povo brasileiro saiba 

como realmente está.  

Com relação à reforma da Previdência Social, o Deputado que me antecedeu disse que só vai 

conseguir se aposentar quando morrer. Eu vou me aposentar com 62 anos de idade. Estou 

com 59 anos de idade. E vai ser pela lei de Dilma, pela lei do Deputado Pepe Vargas, pela 

fórmula 85/95. É a lei que está aí em vigor. Muitas pessoas se aposentam com 65 anos de 

idade. É o meu caso. Se a proposta de reforma da Previdência for aprovada, vou trabalhar por 

mais 1 ano e meio e me aposentar com 63 anos e meio de idade. 

Queremos que o povo brasileiro volte a ter emprego, o que foi retirado dele nos Governos 

desastrados de Dilma e de Lula, apoiados por esse partido que citei. 

Nós vamos fazer reformas conversando com a sociedade, dialogando. Neste exato momento, 

está havendo uma audiência pública sobre a reforma da Previdência no Plenário 2. O povo 

está lá debatendo. Enquanto isso, alguns Deputados ficam aqui esbravejando, e não vão 

participar da audiência pública. 

Nós temos que ter responsabilidade com o País. Ter responsabilidade é proteger o povo. 

Proteger o povo é garantir a aposentadoria para aqueles que estão aposentados, para aqueles 

que vão se aposentar e conquistar aquilo que, com certeza, é o mais importante: a 

credibilidade dos investidores nacionais e internacionais, para que o Brasil volte a ter o crédito 

de que precisa. 

O Brasil, sem sombra de dúvida, é a solução do mundo. Nós Deputados e Deputadas temos a 

responsabilidade de fazer com que isso aconteça. E fazer com que isso aconteça não significa 

tirar direito de ninguém. Pelo contrário. Eu não vou tirar direito de ninguém. Vamos ouvir, 

vamos conversar, os meus colegas também, porque queremos o melhor para o nosso País. E 

o melhor para o nosso País é emprego, é dignidade, é soberania. Para que haja isso, temos 

que encarar a verdade. E a verdade muitas vezes dói. 

Era só isso, Deputado Izalci. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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Defesa de priorização do restabelecimento dos níveis de emprego no Brasil com vistas à 

retomada do crescimento econômico. Necessidade de debate da proposta de reforma 

previdenciária enviada à Casa pelo Governo Federal. Regozijo com a aprovação da reforma do 

ensino médio. Apoio ao aumento do efetivo de agentes policiais como forma de combate ao 

crime organizado. Conveniência da ampliação do investimento em infraestrutura e da 

qualificação de recursos humanos em pesquisa, tecnologia e inovação para atração de 

investidores. Importância da Frente Parlamentar Brasil-China. 

________________________________________ 

O SR. FAUSTO PINATO (Bloco/PP-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minhas 

amigas e meus amigos, profissionais da imprensa, quero aproveitar a oportunidade a mim 

conferida neste Grande Expediente - e é raro os Deputados conseguirem fazê-lo em seus 

mandatos - para compartilhar a minha avaliação, a minha visão sobre o momento que o País 

atravessa. 

Desde quando pisei os pés nesta Casa, Sr. Presidente, tenho lutado para que as reformas de 

que o Brasil precisa sejam, de fato, discutidas, aprofundadas e bem interpretadas lá fora. 

O Brasil precisa de alternativas, de fato. O Governo brasileiro está obedecendo a uma lógica 

racional ao realizar o arrocho necessário nos gastos públicos, restaurando a confiança na 

economia e no dinamismo econômico. 

Fazer isso não é apenas uma questão de estratégia, mas também de sobrevivência. Toda esta 

crise que o País atravessa é resultado do mau uso institucionalizado do dinheiro público, que 

se traduziu na expressiva retração do PIB e que garantiu o crescimento verticalizado do 

desemprego no País. É hora de encarar o problema, olho no olho. Restabelecer o emprego 

precisa ser a agenda número um das nossas instituições. 

A crise não é maior, porém, que os nossos sonhos e a nossa vontade de trabalhar. A crise que 

o Brasil herdou tem problemas crônicos e de dimensões continentais, mas não está acima da 

nossa capacidade de intervenção e de trabalho. Não há recessão econômica maior, tampouco 

crise fiscal e inflação maiores que a nossa vontade de mudar o rumo das coisas.  

Nos últimos 2 anos, o número de brasileiros desempregados quase dobrou. São mais de 12 

milhões de brasileiros sem ocupação. A taxa de desemprego no País aumentou para 12% no 

quarto trimestre de 2016, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD. 

Em média, quase 20 mil brasileiros vão "para a rua" todos os dias. Um em cada grupo de 5 

jovens está desempregado. E, pela primeira vez, o Brasil está entre os recordistas globais do 

chamado desemprego ampliado. Temos, enfim, a sexta maior taxa de desemprego do mundo. 

Em 2016, porém, esta Casa, junto com o Governo Michel Temer, deu sinal claro de que é 

urgente avançar na agenda de reformas. Aprovamos o teto de gastos públicos. Afinal, é lógico 

e racional que não podemos gastar mais do que a nossa capacidade de pagamento. 

Mas o caminho ainda é longo, ainda temos muito o que fazer. Temos que tirar da guilhotina a 

Previdência Social. O tema é complexo, polêmico, porém, inadiável. É preciso discuti-lo e achar 

uma solução.  

Não há crescimento sólido que não passe pela educação. Demos um grande salto de 

modernidade no Brasil com a aprovação da reforma do ensino médio, que vai seguir, agora, 

padrões internacionais de dinamismo. 
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Não há cidadania plena que não passe pela segurança. O crime no Brasil atingiu uma 

dimensão epidêmica. Um policial morre a cada 4 dias em São Paulo. Não por doença ou 

acidente. Eles morrem nas mãos dos bandidos, Sr. Presidente. 

O policial representa a proteção do Estado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a violência 

cresce sobretudo em função da redução da capacidade operacional das polícias. É preciso 

urgentemente aumentar o efetivo de agentes policiais. Bem treinados, reconhecidos e bem 

pagos, serão menos vítimas do desalento e do abandono público.  

O crime organizado não respeita fronteiras, ataca pelas costas de forma covarde. É impiedoso 

e desproporcional. A única forma de combatê-lo é com planejamento, inteligência e 

instrumentos sólidos de repreensão. Aqui, nesta Casa, quero continuar sendo um soldado em 

defesa das polícias, dos delegados e de todos os agentes que contribuem para a segurança 

pública.  

Todo esse "arsenal" de estratégias será decisivo, Sr. Presidente, para que o País atravesse a 

crise atual e as que estão por vir.  

O Brasil, sempre digo, precisa vencer o desafio da industrialização. O País precisa multiplicar o 

nível de investimentos em infraestrutura para despertar o interesse da indústria. Não estamos 

querendo inventar a roda. Investir na indústria é uma estratégia comum nos países que querem 

de fato se desenvolver.  

Em São Paulo, assim como no resto do País, esse desafio ainda insiste em esbarrar nas 

deficiências de infraestrutura, na área tributária e na burocracia, gargalos que emperram o 

desenvolvimento e afugentam o interesse de investidores, em especial de grupos 

internacionais que por vezes manifestam interesse em investir no Brasil, mas logo desistem. É 

urgente a reforma trabalhista. 

Sempre digo também que, antes de investir na infraestrutura, é preciso investir nas pessoas. É 

preciso criar condições para que os nossos jovens estejam preparados para enfrentar as 

exigências de um mercado cada vez mais exigente. É imperativo que invistamos em pesquisa, 

em tecnologia, em inovação. É importante adequar nossa rede de ferrovias, hidrovias, 

aeroportos e, urgentemente, modernizar a nossa infraestrutura rodoviária.  

Não há outro caminho para reverter a crise dos nossos Municípios que não passe pela 

industrialização. Só a industrialização é capaz de gerar as receitas de que nossos Municípios 

necessitam para investirem mais em saúde e educação.  

Só a industrialização é capaz de libertar os nossos jovens da dependência do emprego público. 

Nós sabemos que hoje a principal dificuldade das Prefeituras é arcar com a folha de 

pagamento do funcionalismo. O povo não tem opção de trabalho, Sr. Presidente.  

Além disso, é preciso aumentar a oferta de vagas para o ensino técnico e profissionalizante, 

preparar nossos jovens e reciclar nossos trabalhadores para o mercado.  

Os desafios são grandes e vão exigir de todos nós empenho e criatividade para superá-los.  

Estamos construindo uma visão estratégica focada no fortalecimento do Brasil, engrenada pelo 

setor produtivo e lubrificada pelo poder público. Só assim vamos vislumbrar um país autêntico 

economicamente, capaz de plantar, colher, beneficiar, transportar, vender e exportar.  

Eu e meu partido, o Partido Progressista, continuaremos nesta Casa sendo interlocutores dos 

problemas que o País enfrenta, sem nos acovardarmos, sem demagogia e com coragem. 
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Em qualquer pesquisa que se faça, o brasileiro está ali, para atribuir as deficiências do País à 

ausência de uma reforma que passe por todos os âmbitos da política e da economia. O povo, 

mais que isso, tem assistido atentamente aos nossos atos e está pronto para contestar 

medidas que não o agradam. Isso é legítimo e democrático. 

A linha do tempo do nosso mandato nos faz perceber que estamos seguindo um caminho 

seguro, firme, austero, para o fortalecimento das instituições, das pessoas e da Justiça. 

Meus amigos, a coragem é a força motriz de todas as mudanças. E há, por mim, coragem de 

sobra para continuar lutando pelos brasileiros, pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil. 

O Brasil só poderá construir um futuro seguro a partir do presente. E este presente ocorre hoje, 

agora, com reformas necessárias para a garantia de um futuro para o nosso povo. 

Eu sei que ainda há muito a ser feito para que possamos viver um Brasil de todos os 

brasileiros, ou seja, dos negros, dos idosos, das crianças, das mulheres. 

Vamos lançar oficialmente, no próximo mês, a Frente Parlamentar Brasil-China, da qual sou 

Presidente, para viabilizar as iniciativas de parceria que favoreçam a troca de experiências 

entre os dois países. São mais de 240 Parlamentares imbuídos da intenção de intensificar as 

relações entre o Brasil e a China, para sobretudo abrir caminho para novos mercados, acordos 

e intenções. 

Estive recentemente com o Embaixador da China, o Sr. Li Jinzhang, com o Ministro Moreira 

Franco - a quem quero fazer um agradecimento público, porque de maneira pronta e imediata 

se pôs à disposição para esta construção -, com o Deputado Darcísio Perondi, com o Deputado 

Russomano, com o Deputado Estadual Gilmar Gimenes, com o Senador Flexa Ribeiro, quando 

fechamos para este ano uma intensa agenda de trabalho e de diálogo entre os Parlamentos 

brasileiro e chinês.  

Eu sempre digo que a China tem muito a ensinar ao Brasil, não só pela estrutura organizada e 

gigantesca, mas também pelo exemplo de dedicação, governança e inovação. A China, ao 

contrário do restante do planeta, foi o país do mundo que mais gerou empregos em 2016. 

Os inúmeros projetos de lei referentes à relação entre os dois países que tramitam nesta Casa 

merecem acompanhamento e atenção especial, bem como celeridade de nossa parte.  

Quero, primeiramente, reiterar a minha gratidão ao povo paulista pela oportunidade de compor 

esta Casa e de poder iniciar o ano de 2017 com muitos projetos em mente.  

Esta é, portanto, parte das minhas perspectivas para este ano. Pretendo triplicar os esforços 

para atender às expectativas e às reivindicações do povo brasileiro e do povo paulista e para 

melhorar as condições de vida de cada mãe e de cada pai de família.  

Nós, diante da oportunidade de acelerar o processo de transformação do País, precisamos nos 

unir. E essa união de forças é que nos fará capazes de garantir ao povo brasileiro um futuro 

seguro. 

É amargo, sim, o remédio, é um remédio muito amargo o que vamos ter que enfrentar. Serão 

reformas duras, difíceis, antipopulares. Mas é preciso, neste momento de doença, dar remédio 

e vacina para este grande corpo chamado Brasil se restabelecer. E ele, sem dúvida, irá se 

reerguer, sob a batuta deste Governo e com a colaboração deste Parlamento. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Meu muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Resultados negativos do comércio varejista em 2016, segundo estudo divulgado pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC. Críticas às propostas 

de reforma previdenciária e trabalhista do Governo Michel Temer. Perspectiva de aumento 

significativo da pobreza no Brasil em 2017. Defesa da retomada da capacidade de consumo do 

povo brasileiro como solução para a superação da crise econômica do País.  

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sra. Presidenta, 

minha querida companheira Deputada Erika Kokay, que tem de todos nós a admiração, pela 

resistência e pela defesa do gênero aqui no Parlamento brasileiro.  

Queria agradecer imensamente ao meu colega Deputado Hildo Rocha pela oportunidade da 

concessão deste breve tempo. 

Queria compartilhar com V.Exas. e com o Brasil, neste momento, um dado extremamente 

significativo, que representa o caminho que, infelizmente, o Brasil está tomando.  

Deputada Erika Kokay, nós contabilizamos, no ano passado, principalmente após o 

afastamento da Presidenta Dilma Rousseff, o total de 108 mil lojas literalmente fechadas. 

Estabelecimentos comerciais desapareceram sumariamente da economia do nosso País e 

levaram consigo 182 mil trabalhadores. 

Mas o dado significativo talvez não seja o da quantidade, mas o da expressão desse 

segmento. São os pequenos empreendedores, é o comércio varejista, é o setor do consumo 

primeiro, do exercício da cidadania. É o sintoma de uma política de profunda excludência que 

está levando o nosso País para uma agenda de subdesenvolvimento. 

Agora vamos nos deparar com a reforma da Previdência Social, que vai atacar os 

trabalhadores brasileiros. Vamos agora ter que enfrentar a reforma trabalhista, com a qual 

querem flexibilizar os direitos dos trabalhadores.  

Portanto, o sintoma desse resultado contabilizado no comércio varejista é o retrato deste 

momento que o Brasil está vivendo. Nós estamos diante de uma conjuntura no nosso País que 

pode tirar o legado de Getúlio Vargas, o legado da Constituição de 1988, aqui nesta Casa 

assinada por Ulysses Guimarães, e o legado da construção horizontal de um país que 
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distribuiu efetivamente a riqueza nos Governos da Presidenta Dilma e do Presidente Lula, que 

estabeleceram um marco regulatório na vida do povo brasileiro e tiraram o nosso País do Mapa 

da Fome.  

Já se calcula, Deputada Erika Kokay, que nós vamos chegar ao final do ano novamente 

retornando para o Mapa da Fome e, com isso, vamos estar nos permitindo conviver novamente 

com o abismo que envergonhou sempre a história do povo brasileiro. São 2 milhões e 500 mil 

os brasileiros que deverão ir para esse patamar da fome e da exclusão social absoluta no 

nosso País. 

Portanto, Deputada Erika Kokay, eu agradeço a oportunidade de fazer este registro aqui na 

Câmara dos Deputados e de dizer que muitos de nós aqui no plenário - e, tenho certeza, é a 

grande maioria - vamos resistir a essa pauta de subdesenvolvimento para a qual querem levar 

o nosso País. 

Eu rogo a V.Exa. que receba como lido este pronunciamento e lhe dê divulgação nos meios de 

comunicação desta Casa. 

Obrigado, Sra. Presidenta. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada, Deputado Décio Lima, que representa o 

Partido dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, quero daqui manifestar a minha indignação pela tragédia econômica 

administrada pelo Governo ilegítimo Temer/PSDB.  

Um recente estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio revelou que 2016, ano 

do Golpe parlamentar, foi o pior ano da história para o comércio varejista brasileiro. O setor 

bateu recordes de fechamento de lojas, de demissões e de queda nas vendas. Entre aberturas 

e fechamentos, 108,7 mil lojas formais encerraram as atividades no País no ano passado e 182 

mil trabalhadores foram demitidos, já descontadas as admissões do período. 

A fórmula do Governo ilegítimo é a fórmula da crise, da inibição do consumo, das demissões 

em massa. O Brasil precisa voltar a ser o País da esperança, do emprego, do 

desenvolvimento, precisa voltar a olhar para o mercado interno, não apenas para os 

banqueiros e os rentistas. 

Quero daqui fazer um alerta para o empresariado brasileiro, que se fascinou com o discurso do 

ilegítimo de uma economia menos controlada e livre. A fórmula apresentada hoje por Temer e 

pelo PSDB é justamente a receita da recessão, da competição desigual do mercado. É simples 

fazer o cálculo do motivo pelo qual a economia não avança. À medida que o trabalhador passa 

a ficar sem emprego ou a ganhar menos, passa a consumir menos, o empresário passa a 

produzir menos e a demitir mais. É um ciclo! 

Parafraseio aqui o nosso sempre Presidente Lula: enquanto não apostarmos na volta do poder 

de consumo do trabalhador brasileiro, um dos maiores mercados consumidores do mundo, 

com mais de 200 milhões de consumidores, não existirá fórmula possível para superarmos a 

crise. 
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O ano de 2016 superou os resultados negativos de 2015, tanto na quantidade de lojas 

desativadas quanto de vagas fechadas. Em 2 anos, o comércio encolheu em mais de 200 mil 

lojas e em quase 360 mil empregos diretos, de acordo com matéria publica pelo site Brasil 247. 

A matéria ainda mostra o seguinte: 

"O estudo da CNC avalia que, de dez segmentos do varejo analisados, todos fecharam mais 

lojas do que abriram no ano passado. Depois dos hipermercados e supermercados, as lojas de 

artigos de vestuário e calçados foram as que mais sofreram com a crise. Em 2016, 20,5 mil 

fecharam as portas no País, descontadas as inaugurações. A Lojas Marisa, por exemplo, 

fechou cinco lojas em 2016 e abriu uma. A direção da rede, que tem hoje quase 400 lojas, diz 

que avalia neste ano se vale a pena manter a operação de 20 pontos de venda. 

Setores movidos a crédito, como revendas de automóveis, móveis e eletrônicos, diminuíram o 

número de pontos de vendas. A Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, por 

exemplo, fechou 23 lojas de janeiro de 2015 a setembro de 2016." 

Sra. Presidenta, peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta 

Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inconsistência de discursos de Deputados governistas sobre a melhoria da credibilidade e da 

economia do Brasil. Crescimento das desigualdades sociais e da pobreza no País. 

Necessidade de reação da sociedade organizada contra manobras de governistas para 

obstrução de investigações e contra a reforma da Previdência.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, as 

pessoas podem querer construir a realidade a partir do seu desejo, a partir do seu sonho, 

construir fantasmas, construir uma realidade própria, que não corresponda ao que de fato está 

acontecendo neste País. 

As pessoas podem ocupar a tribuna e parabenizar o golpismo que está instalado no Brasil, 

dizendo que há uma melhora na credibilidade do Brasil e na economia brasileira. 
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As pessoas têm o direito de alucinar. 

Mas a realidade é outra. A realidade deste País é que não há aumento de credibilidade, 

porque, se houvesse, a dívida pública não teria aumentado em 11%, e o Governo não 

precisaria diminuir o prazo de resgate dos títulos da dívida, que vão levar, nos juros e nos seus, 

serviços 43% do Orçamento. 

Não existe aumento de credibilidade no Brasil. 

Fala-se do fortalecimento do dólar, mas isso apequena indústria nacional. O Brasil não tem 

plano de desenvolvimento industrial, social ou econômico. Não existe! Não existe! A diminuição 

do valor do dólar, ou o aumento do real, apequena a nossa indústria e faz com que seja 

atrativa a importação, porque o dólar está mais barato. Por outro lado, os produtos que são 

produzidos no Brasil perdem o seu próprio valor.  

Nós estamos vivendo um País que vai voltar a se abraçar com a fome; uma fome que precisou 

que um Presidente que sabe a dor e a delícia de ser brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que 

acredita neste País - repito: acredita neste País -, que sai do ventre de um País tão desigual, 

que não fez o luto das casas grandes e senzalas, fizesse um programa e um projeto de 

desenvolvimento do Brasil e trabalhasse, então, com a reestruturação das cadeias produtivas, 

com o aumento do mercado interno, com a horizontalização das relações externas, para que 

nós pudéssemos fazer este Brasil crescer. Acredita Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. 

Não é o que vai ser emanado do Palácio do Planalto que marcha ao som das rumbas golpistas. 

Não é. Porque se destrói o conteúdo nacional, entrega-se o patrimônio deste Brasil, entrega-se 

o pré-sal. A PETROBRAS é a empresa, no mundo inteiro, que tem condições de explorar o 

pré-sal da forma mais lucrativa e mais rendosa. Digo isso porque detemos a maior tecnologia 

do mundo em prospecção de petróleo em águas profundas. 

Mas o pré-sal foi entregue para as indústrias internacionais. Esta Casa varou a madrugada 

para entregar o pré-sal, fazendo uma profunda marca e uma profunda ferida no legado de 

Getúlio Vargas. 

No outro dia, de manhã cedo, o golpismo abre as suas portas, no Palácio do Planalto, para 

receber o representante da Shell.  

Não foi só o pré-sal que foi entregue. O papel moeda foi entregue para ser rodado fora do 

Brasil, em uma empresa contratada sem licitação. As distribuidoras de energia que dão lucro 

também foram colocadas na bandeja de prata para serem vendidas, a preço aviltado, para o 

capitalismo internacional e para as grandes empresas. Não só isso. Não só isso! Nós 

deveríamos resgatar 100 bilhões das teles, e nós entregamos a elas esse recurso, que é 

nacional. 

O desemprego aumenta. O desemprego aumenta porque o Brasil está sob uma profunda 

recessão; porque os recursos deste País estão dirigidos para remunerar o rentismo, para 

remunerar uma acumulação de capital que já não depende do trabalho. É dinheiro gerando 

dinheiro: são os títulos da dívida, de uma dívida que tem como donos 27 mil investidores - 

entre pessoas jurídicas e físicas -, que levam quase a metade do Orçamento brasileiro em 

detrimento de milhões de brasileiros e brasileiras. 

Quem vem me dizer aqui que este País está saindo da crise está construindo uma realidade 

própria para justificar a sua adesão ao golpismo que provocou a maior ruptura democrática 

deste País desde o golpe militar. 
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Mas não é só isso. A quadrilha que se instalou no Palácio do Planalto - e é quadrilha mesmo -, 

o Ministério medíocre... E sabe por que o Ministério tem tamanha mediocridade? O Ministro 

Padilha cometeu mais um sincericídio - S.Exa. tem sido vítima da sua própria sinceridade - ao 

dizer que é preciso distribuir os Ministérios como se estivéssemos nas capitanias hereditárias - 

pós-modernas, talvez. Capitanias hereditárias pós-modernas -, era preciso distribuir os 

Ministérios aos partidos, para que o Governo tivesse votos aqui, no Parlamento. Não importa a 

qualidade do Ministério. E dizia: "o PP disse que o seu notável era um engenheiro civil que 

nada entende de saúde" e que tem sido um dos mais baluartes membros do Governo a 

comprovar essa mediocridade do Governo. "O PP nos ofereceu esse nome: Ricardo Barros, o 

seu notável." 

Portanto, os notáveis deste Governo são aqueles de nacos do poder e nacos nos cargos para 

trocar por votos para retirar direitos da classe trabalhadora, porque o golpismo tem que pagar 

as suas contas com aqueles que investiram no próprio golpe. Essa é a reforma da Previdência, 

misógina, porque elimina a equidade de gênero, com a diminuição do tempo de trabalho das 

mulheres para chegarem à aposentadoria, leva a uma concentração de renda sem tamanho, 

porque a Previdência Social é um instrumento de construção da igualdade deste País, é um 

instrumento de proteção, e está sendo destruída. 

Não me venham dizer que é uma reforma, porque o próprio Ministro Padilha, na Comissão 

Especial que analisa a PEC da maldade, a PEC que elimina a Previdência Social, disse que 

não tinham considerado todas as receitas da Seguridade Social para estabelecer o déficit. Ele 

considera como sendo da Previdência despesas da Seguridade Social, mas não considera as 

receitas da Seguridade Social como sendo da Previdência. E a Previdência faz parte da 

Seguridade Social. 

Nós, portanto, não temos déficit. Mas, ainda que se considere que esse déficit é real e não faz 

parte da absoluta fantasia alucinógena que está em curso nos representantes do golpismo 

nesta Casa, nós vamos ver que só de sonegação com a Previdência tem-se quatro vezes o 

valor do déficit que o Governo aponta e que, na verdade, é construído para justificar a 

concentração de renda neste País. 

Nós estamos transformando o Brasil num país desigual. Está sendo extremamente 

aprofundada a sua desigualdade. Isso me faz lembrar aquilo que víamos alguns anos atrás, 

quando a fome passava a ser absolutamente natural. É como se a fome fosse natural; é como 

se a pobreza fosse natural; é como se os espaços de acesso à educação e os demais espaços 

deste País fossem apenas para um segmento social. É como se a exclusão fosse natural. 

Lula ousou dizer que não era natural e ousou tirar este País das garras da fome, e o Governo 

golpista vai, ou quer, devolvê-lo para as garras da fome. E quer devolver o País às garras da 

fome porque também constrói, no Palácio do Planalto, um bunker para proteger os corruptos, 

para proteger aqueles que estão saqueando a Nação e que foram tantas vezes denunciados 

em todas essas operações da Justiça neste País. 

Eu me lembro do que foi dito pelo então Ministro Romero Jucá. Ele dizia que era preciso 

estancar a sangria da Lava-Jato. É isso o que nós estamos vendo: a tentativa, agora 

despudorada, com a mais profunda desfaçatez, o mais profundo escárnio com a Nação, de 

estancar a sangria da Lava-Jato. Criam-se Ministérios para abrigar pessoas que, se forem 

denunciadas, ficarão no Ministério, mas afastadas provisoriamente, porque estarão sob o 

manto da condição de Ministro para se protegerem, a partir do foro privilegiado. 

É isso que nós estamos vendo neste País. É isso que nós estamos vendo! Sabe o que é 

preciso fazer? É preciso reagir a tudo isso. Reagir! Reagir a esse pacto de mediocridade, a 
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esse pacto dos que querem se proteger das mãos da Justiça, dos que querem se proteger para 

continuar saqueando este País, dos que têm como decisão e programa entregar esta Nação 

para o capital internacional. 

Sr. Presidente, eu concluo com isso: é preciso reagir. Nós mulheres, que somos sempre as 

mais atingidas em todo processo de ajuste ou em todo processo de violação de direitos, 

precisamos reagir; os trabalhadores rurais; os pescadores artesanais; os policiais; os 

educadores; todos esses trabalhadores e trabalhadoras que não têm expectativa de vida de 65 

anos e que trabalharão e contribuirão a vida inteira para aposentar aqueles que têm mais 

recursos, melhores condições de vida e, portanto, maior expectativa de vida, precisamos 

reagir. 

É preciso reagir para mostrar que se é fato que este País é tão marcado pelos pedaços dos 

períodos traumáticos da sua história, como, por exemplo, o Colonialismo, este País também 

tem as marcas dos quilombos e de Zumbi dos Palmares. E nós vamos reagir! 

O SR. PRESIDENTE (João Daniel) - Agradeço as palavras da nossa querida Deputada Erika 

Kokay, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores. 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta de reforma previdenciária enviada pelo Governo Federal à Câmara 

dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, aproveito este momento para novamente me posicionar aqui em relação a uma das 

propostas que vai aumentar a desigualdade social no País, vai aumentar a exclusão social no 

País, vai aprofundar a diferença entre o campo e a cidade, que é a reforma da Previdência. 

Deputado Celso Maldaner, se há uma base social que tem que se opor à reforma da 

Previdência são os agricultores, para nós mantermos em 55 anos a idade de aposentadoria 

das mulheres e em 60 anos a dos homens na área rural, no campo. 

São os agricultores familiares que produzem 70% do alimento do povo brasileiro. Chega de 

violência, chega de desigualdade! Vamos manter a inclusão produtiva, social e previdenciária 

desse setor fundamental para o futuro do País. 
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Outro setor estratégico que, novamente, a reforma da Previdência do Governo ilegítimo quer 

atingir é o da educação brasileira. Já não bastasse a PEC 24 ou 155, que se transformou em 

Emenda Constitucional nº 95, que congela por 20 anos os investimentos na educação, agora 

querem alterar a Previdência, a aposentadoria dos educadores, dos nossos professores. 

Se um professor, para se formar, para fazer faculdade, termina aos 21 anos e começa a 

trabalhar em seguida, em que idade ele vai se aposentar? Aos 69 anos, 70 anos. Como é que 

imaginamos um professor com 70 anos em uma sala de aula, com crianças de 6 ou 7 anos? É 

violência para as crianças, é violência para o próprio professor.  

Nós temos necessidade de denunciar ao Brasil inteiro que não é dessa forma que nós vamos 

resolver o problema da Previdência, até porque é uma falácia, é uma farsa dizer que a 

Previdência está quebrada. A Previdência não está quebrada e há alternativa, que não é tirar 

dos trabalhadores, dos professores e dos nossos agricultores os seus direitos, mas tirar da 

grande fortuna, da grande herança, do setor financeiro, dos grandes sonegadores, e não pagar 

dívida com o dinheiro da Previdência. 

A Previdência tem saída, dá para mudá-la, mas não à custa do sofrimento, da destruição da 

aposentadoria de milhões de brasileiros.  

"Não" à reforma da Previdência! Chega violência ao povo brasileiro! 

O SR. PRESIDENTE (João Daniel) - Muito obrigado, Deputado Pedro Uczai. 

________________________________________ 
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O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, venho à tribuna na manhã de hoje para tocar num assunto muito importante que 

está sendo debatido nesta Casa: a reforma da previdência. 

Na semana passada, instalou-se a Comissão Especial para discutir esse tema. Pontos 

importantes eu assinalo no meu discurso, no meu pronunciamento, como os vários sacrifícios 
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que os trabalhadores brasileiros terão que fazer, a partir da aprovação da reforma que está 

sendo debatida.  

Os 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral são um verdadeiro absurdo! Também 

sacrificaremos muito os trabalhadores rurais, bem como categorias tão significativas para a 

nossa sociedade, como os policiais militares e civis e professores do ensino básico. 

Devemos ter a consciência de que temos que trazer a sociedade para esse debate. Nós temos 

que ter a consciência de que a Comissão Especial deve ter a participação efetiva do nosso 

povo. Por isso que, na manhã de hoje, registro a minha imensa preocupação com pontos que 

acabei de citar e outros que no meu discurso eu relato. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero dizer que este é um momento muito importante 

para o nosso País. Nós temos consciência de que a reforma da previdência tem que acontecer, 

mas deve haver uma transição justa, uma transição com a participação do nosso povo, que 

não sacrifique trabalhadores que ajudaram muito o País a se desenvolver e a chegar ao ponto 

que chegou. 

Era essa a participação que eu queria ter na manhã de hoje. Quero dar como lido e deixar 

registrado o meu discurso nos Anais e solicitar sua divulgação nos canais de comunicação 

desta Casa. 

Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. 

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

pelas observações de V.Exa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, encontra-se em discussão nesta Casa 

Legislativa a proposta de reforma da previdência social, que traz uma série de mudanças nas 

regras que atualmente regem a aposentadoria dos brasileiros, sendo a maior parte composta 

de alterações drásticas. Fazer uma reforma da previdência social significa mudar a situação 

previdenciária de cerca de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. É lidar não apenas com o 

presente ou o futuro próximo, mas também com os próximos 50 anos, ao menos. Assim, trata-

se de assunto que merece toda a nossa atenção. 

As conquistas de natureza social e trabalhista obtidas ao longo de décadas no Brasil têm sido 

fruto de árdua batalha dos movimentos sociais e políticos, e com a previdência social não tem 

sido diferente. Meu partido, o Partido Socialista Brasileiro - PSB, esteve presente desde os 

antecedentes, com Miguel Arraes e outros quadros históricos, defendendo os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais. E nosso propósito é continuar essa defesa. 

Embora saibamos que a reforma da previdência seja necessária, defendamos que direitos 

duramente conquistados não podem ser subtraídos de forma brusca como está sendo proposto 

pelo Poder Executivo. Repito: sei da necessidade de estabelecer novos critérios e novas regras 

para a previdência, sob pena de o atual sistema previdenciário entrar em colapso. Porém 

entendo também que são necessárias regras de transição mais justas, que não deixem 

desamparados milhões de brasileiros que já fizeram todo um planejamento de vida com base 

nas atuais regras. As regras de transição previstas na proposta são duras e até perversas, não 

respeitam a expetativa de direito e o direito adquirido. 
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Da forma como está sendo proposta, a reforma da previdência vai retirar benefícios 

especialmente das camadas mais pobres da população brasileira, e não é justo tirar de quem 

já tem pouco, de quem sempre teve menos. Dessa forma, essa não seria uma reforma justa. E 

uma reforma injusta não será a que apoiaremos. Apoiaremos, sim, o diálogo com as categorias 

de trabalhadores, com entidades representativas da sociedade civil, para aprovar regras mais 

justas, parâmetros de seguridade que venham a atender às necessidades do Estado, mas 

atendam também às necessidades dos trabalhadores e pensionistas. Defenderemos ajustes 

que possam ser construídos em conjunto com a sociedade e que venham a ser aprovados, 

posteriormente, nesta Casa. 

Ao meu ver, há diversos pontos da proposta apresentada pelo Poder Executivo que precisam 

ser amplamente discutidos e reelaborados. O princípio que estabelece que somente com 49 

anos de contribuição uma pessoa teria direito a uma aposentadoria integral é um deles. Se 

uma pessoa começa a trabalhar e a contribuir com a previdência por volta dos 20 anos, 

somente poderá se aposentar com proventos integrais aos 69 anos. 

A proposta também acaba com a distinção para categorias especiais, como professores, 

policiais, vigilantes e trabalhadores rurais. No caso dos policiais, a expectativa de vida, no 

Brasil, é de 55 anos, em média. De que maneira poderiam aposentar-se aos 65 anos de idade 

somente? Ou, ainda, como seria um policial com mais de 60 anos trabalhando nas ruas, 

enfrentando os riscos inerentes a essa profissão? O mesmo acontecerá com os professores, 

que também só poderão se aposentar com o valor integral se tiveram pelo menos 49 anos de 

contribuição. 

Outra categoria que, de acordo com a atual proposta, também seria muito afetada é a dos 

trabalhadores sazonais, que trabalham por safra ou por obra. Quantos anos teriam que 

trabalhar para completar 49 anos de contribuição, sendo que contribuem menos de 6 meses ao 

ano? Os trabalhadores rurais também seriam muito prejudicados, porque perdem a condição 

diferenciada e também terão que obedecer à regra da idade mínima de 65 anos de idade mais 

49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria no valor integral. 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), pela reforma proposta, 

passaria a ser desvinculado do salário mínimo, o que ao meu ver é inaceitável, uma injustiça 

com as pessoas mais pobres. Da mesma forma, não é aceitável a proposta para a pensão por 

morte. Pela PEC, o valor da pensão é reduzido para 50%, com 10% adicionais por dependente, 

vedados a reversão de quotas e o acúmulo com aposentadoria, sendo o valor desvinculado do 

benefício do salário mínimo.  

Querem, ainda, igualar homens e mulheres na hora da aposentadoria, sob a alegação de que a 

tripla jornada não mais justifica o tratamento diferenciado a mulheres, pois a taxa de natalidade 

é baixa. Considero que essa é também uma regra injusta, pois, no Brasil, não foram superadas 

as condições de desigualdade que fazem com que mulheres ganhem menos que os homens 

para empregos e funções equivalentes. Para justificar essa regra, utilizam parâmetros de 

países europeus em que há 70 anos as desigualdades entre os gêneros começaram a ser 

resolvidas. 

Outro ponto que merece toda a nossa atenção é o levantamento do real déficit da previdência 

social. Precisamos, nessa hora, levar em conta o Orçamento da Seguridade Social, previsto na 

Constituição e de que fazem parte a própria previdência, a saúde e a assistência social, um 

orçamento que têm diversas fontes: recursos vindos dos Orçamentos da União, dos Estados e 

dos Municípios, assim como das contribuições sociais feitas pelas empresas e pelos 

trabalhadores. Sabendo qual é o real déficit teremos parâmetros para uma discussão 

fundamentada, mas sempre no sentido da preservação das conquistas do povo brasileiro. 
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Era o que tínhamos a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

010.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/02/2017-09:54 

Publ.: DCD - 2/17/2017 - 31 THIAGO PEIXOTO-PSD -GO 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da aprovação da reforma previdenciária para a retomada do desenvolvimento 

econômico do Brasil. 

________________________________________ 

 

O SR. THIAGO PEIXOTO (Bloco/PSD-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de todos 

os números a que temos acesso todos os dias, há um que chama mais atenção, ele é muito 

sensível: são os mais de 12 milhões de desempregados que nós temos no nosso País hoje. E 

só existe um caminho para gerarmos emprego, desenvolvimento, para tirarmos essas pessoas 

da situação em que elas se encontram: a melhora sistemática e rápida da economia do nosso 

País. Para isso precisamos de uma série de reformas e as estamos fazendo. 

Começamos a discutir agora, na Comissão Especial, a reforma da Previdência. Ela vai ter um 

papel fundamental na recuperação econômica do País.  

Nos últimos anos, o País seguiu o caminho errado na economia. Condenaram o caminho 

tradicional, criaram uma nova matriz econômica, o PT fez isso. E todo esse desequilíbrio, todo 

esse caminho, esse rumo ao precipício que nós vivemos hoje, é causa disto: de medidas 

econômicas tomadas pela ex-Presidente, pelo Governo PT, que colocaram o Brasil nesta crise 

sem precedentes. 

A reforma da Previdência é um ato de coragem para colocar o Brasil no rumo certo. Assusta-

me muito que todas as vozes contrárias a essa reforma são as mesmas vozes que, anos atrás, 

defenderam medidas importantes para o País. Quem é contra a reforma da Previdência hoje foi 

contra a Constituição em 1988 e não a assinou. São as mesmas vozes também contrárias ao 

Plano Real, ou seja, são as vozes do atraso, as vozes do retrocesso. E nós vamos ter que 

enfrentá-las para colocar o Brasil no caminho certo. 
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Há algumas distorções: nosso País hoje gasta 2% do PIB em pensões, sendo que nós 

gastamos 6% do PIB em educação. São distorções que precisam ser corrigidas na reforma da 

Previdência, que é necessária, que é fundamental. 

É importante também dizer, Presidente, que quem critica a reforma não consegue apontar 

outros caminhos. Eu acho que quem critica tem a obrigação de apontar qual caminho, então, o 

Brasil deve seguir, porque todos nós sabemos que a Previdência está quebrada, é deficitária, 

sim, e nós temos que ter soluções. 

Quem critica deve, no mínimo, apresentar soluções viáveis, necessárias. As vozes do atraso 

não podem prevalecer sobre mudanças fundamentais para o nosso País, como essa da 

reforma da Previdência. 

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

Deputados, no último final de semana, eu estive em uma região muito importante para o 

desenvolvimento do Estado do Acre, a região do Alto Acre. Eu estive nos Municípios de 

Epitaciolândia e Brasileia. 

Eu tive uma conversa muito longa em reuniões importantes com professores, educadores, 

gestores da área de educação nesses Municípios. 
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Nós temos tido uma atuação nos Municípios, inclusive ajudando na reforma de escolas, 

fortalecendo o processo de climatização delas, mas foram colocadas algumas preocupações 

que nós temos que citar nesta tribuna da Câmara dos Deputados. 

Primeiro, em relação à implementação de cursos na Universidade Federal do Acre, campus de 

Brasileia, que foi inaugurado pela Presidente Dilma. Já havia um processo avançado para que 

os cursos se iniciassem, mas, com a chegada de Michel Temer ao Governo, até agora nada foi 

feito. Eles ainda não liberaram as vagas e não repassaram os recursos para a Universidade 

Federal do Acre. São quatro cursos muito importantes: Engenharia Agrícola, Engenharia de 

Pesca, Ciências Biológicas e Engenharia de Alimentos. A juventude aguarda esse acesso à 

universidade.  

A outra preocupação é sobre a reforma da Previdência. Nós sabemos que este Governo não 

tem compromisso com a educação, é um Governo inimigo do trabalhador, é um Governo que 

está atacando os direitos dos aposentados e das pessoas com deficiência. É uma falácia essa 

reforma da Previdência. Na verdade, ela vai impedir as pessoas de se aposentarem, inclusive 

desestimulando as pessoas a contribuírem para o regime de previdência, porque, com essas 

normas leoninas que estão sendo impostas, dificilmente as pessoas vão se aposentar. Elas 

vão contribuir para não se aposentar.  

É nesse sentido a preocupação dos professores - homens se aposentam com 55 anos de 

idade e 30 anos de contribuição, e mulheres, com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição -

, porque, com a nova reforma, homens e mulheres professores vão se aposentar com 65 anos 

e 25 anos de contribuição. Imaginem os jovens professores que assumirem agora, que, para 

terem aposentadoria integral, vão precisar contribuir 49 anos para o regime de Previdência! 

Este Governo já congelou, com a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, ou nº 55, os 

recursos da educação por 20 anos. E agora já começam a faltar recursos para a educação nas 

universidades, como vimos lá no campus Fronteira do Alto Acre, em Brasileia. É um Governo 

que, além de não valorizar os professores e não ter cumprido as metas do Plano Nacional de 

Educação em relação aos professores, agora vem com mais uma medida.  

É importante dizer que, em países como o Japão, todas as pessoas devem se curvar ao 

Imperador, menos a categoria dos professores. E o que nós estamos vendo agora é um 

verdadeiro massacre à educação do nosso País e a essa classe tão importante que são os 

professores.  

Então, nós já assinamos várias emendas para que esse retrocesso não aconteça e para que os 

nossos professores continuem firmes, educando esta juventude, que precisa de uma boa 

educação e de oportunidades. 

Peço o registro deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de deixar registrada minha indignação com os 

ataques aos direitos previdenciários que o Governo golpista de Temer vem realizando 

sistematicamente contra a classe trabalhadora deste País. A reforma que este Governo vem 

tentando implantar vai destruir a Previdência no Brasil. A aposentadoria, um direito 

constitucional assegurado aos brasileiros, vai simplesmente deixar de existir.  
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Mas, Sr. Presidente, o que eu gostaria de ressaltar é o desmonte que essa reforma vai gerar 

na aposentadoria dos professores do País. Os professores, uma classe que já não recebe a 

devida valorização salarial, agora vão perder o único benefício que lhes garantia uma condição 

melhor em suas vidas: o regime especial de aposentadoria.  

Isso mesmo. Pelas regras atuais, hoje o professor pode se aposentar com 55 anos de idade e 

30 anos de contribuição, se homem, e 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, se mulher, 

desde que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil, ensino fundamental e médio.  

Pelas novas regras, com a revogação do § 5° do art. 40 da Constituição Federal, será extinto 

todo e qualquer benefício aos professores, sendo os docentes enquadrados na regra geral da 

reforma. Isto é: com a reforma, tanto os professores homens quanto as mulheres só poderão 

se aposentar aos 65 anos e com um mínimo de 25 anos de contribuição.  

E o mais grave: para se aposentar com o salário que ganha atualmente, o professor precisará 

contribuir durante 49 anos!  

É uma total falta de respeito com os profissionais que lutam pela educação de nosso País. Este 

Governo ilegítimo não tem moral para realizar qualquer tipo de reforma que tire os direitos dos 

professores! 

O Partido dos Trabalhadores, como sempre fez nos momentos mais difíceis da vida brasileira, 

lutará contra a retirada dos direitos dos professores e demais servidores públicos.  

Como professor da Universidade Federal do Acre, aproveito para mandar um recado aos meus 

colegas docentes: contem comigo na luta para barrar esses retrocessos! 

Muito obrigado. 
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A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, as 

reformas da Previdência e trabalhistas são injustas com a classe média, com os trabalhadores. 

Estou ao lado do povo e repudio essas reformas. 

O País precisa ser reformado para combater a corrupção, para conter a sangria de 42% dos 

recursos públicos para pagar juros e serviços da dívida, para tributar os 71 mil brasileiros muito 

ricos - não pagam nenhum centavo em tributos, e só o Imposto de Renda deles arrecadaria 50 

bilhões de reais! 

Minha coerência política me coloca ao lado do povo brasileiro, da classe média, dos 

trabalhadores, das minorias. 

As propostas que promovem justiça social ao povo brasileiro têm meu apoio. As que o 

sacrificam têm meu protesto. 

Peço a divulgação desta minha fala na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Casa. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputada Janete Capiberibe. 

D 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

010.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/02/2017-10:06 

Publ.: DCD - 2/17/2017 - 34 DELEGADO EDSON MOREIRA-PR -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Premência de realização de investimentos em educação. Falta de esclarecimentos sobre o 

déficit da Previdência Social. Vantagens econômicas da liberação dos jogos de azar no Brasil. 

________________________________________ 

 



 

189 
 

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

Presidente, peço a divulgação do meu pronunciamento - e do que fiz anteriormente - nos Anais 

da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Vou falar mais um pouco sobre a educação, tema cuja discussão é necessária e urgente neste 

País. 

Depois que se abandonou a educação, em 1988, estabeleceu-se um protecionismo 

exacerbado aos criminosos, dando-lhes mais direitos do que deveres. Todo mundo, em 

qualquer lugar deste País, diz "Eu tenho os meus direitos!", mas ninguém fala sobre também 

ter os seus deveres. O que é isso? É falta de educação. Só querem ter direitos, não querem ter 

dever algum. 

Então, realmente, temos que educar o nosso povo, a fim de que ele cumpra com seus deveres 

para com a Nação, para com a sociedade e para com sua própria família, com a criação digna 

de seus filhos. Para isso, o Governo deve oferecer uma educação de qualidade.  

Falou-se há pouco sobre a reforma da previdência. Até agora eu não vi nenhum balanço que 

mostrasse qual é o problema de caixa da previdência. Eu sei que existe uma torneira aberta na 

previdência, mas não vi ainda a contabilidade dessa dívida e esse buraco. Deve haver buraco, 

pode ser que haja, mas até agora não o vi. 

Também se falou aqui sobre encontrar uma saída. Há saída, sim, muitas saídas. Uma delas, 

sobre a qual o Deputado Bacelar falou há poucos instantes, é a liberação do jogo, devidamente 

controlado, cobrando-se os impostos necessários. Em vez de os brasileiros irem até o Uruguai, 

o Paraguai, a Venezuela e os Estados Unidos para jogar, poderiam fazê-lo aqui, sim, e pagar 

os impostos. Mas tem de ser uma atividade devidamente controlada, porque ela pode ser 

controlada, é só querer. 

Com isso, traremos divisas imensuráveis para o País, que, com certeza, poderão ser aplicadas 

na educação, na segurança, na infraestrutura e em tudo de que o Brasil necessita. Essa é uma 

saída, em vez de sacrificar o povo, que já não aguenta mais tanto sacrifício. 

Tudo o que se acontece neste País, tudo o que se quer fazer neste País é com paulada na 

cabeça do trabalhador, paulada na cabeça dele, tirando tudo o que ele tem. São 6 meses de 

imposto, é paulada, paulada e paulada! E ele não pode reclamar, senão vai para a cadeia. Isso 

é o que está acontecendo aqui neste País. É só o povo, que realmente trabalha e que se 

sacrifica, que paga a conta do que todos os governantes fazem neste País. A conta dos 

desmandos é o povo quem paga. 

Peço que este discurso seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

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

senhores, bom dia. Vou falar de uma coisa que é a mais importante para este País, a 

educação. 

Diante da obrigação da União de promover a realização de duas Conferências Nacionais de 

Educação dentro do decênio 2014-2024, a cada 4 anos, precedidas de conferências distrital, 

municipais e estaduais articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, esse 

fórum, que tem a atribuição de monitorar e avaliar a execução do Plano Nacional de Educação, 

resolve convocar, para os dias 20 e 21 de fevereiro, reunião no Ministério da Educação - MEC 

com os representantes dos Fóruns Estaduais de Educação para tratar da realização da 

Conferência Nacional de Educação no ano de 2018. 

Informo que o Fórum Estadual de Educação do Estado do Ceará estará presente na reunião do 

Fórum Nacional de Educação por intermédio de nossa assessora, a Profa. Sâmia Helena. 

Informo também que mais de 5 mil estudantes de todos os Estados brasileiros participaram na 

Capital do meu querido Estado do Ceará da décima edição da Bienal da UNE. 

Outro importante evento realizado em Fortaleza, na semana passada, foi o 3º Encontro 

Nacional de Grêmios da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES, o mais 

representativo encontro de lideranças estudantis. Cerca de 2 mil jovens do ensino médio, 

fundamental e técnico participaram desse encontro nacional de educação, no Ceará. 

Sr. Presidente, o Presidente Temer, que está com uma popularidade invejável, pelos menos 

negativamente, teima em querer fazer uma reforma da Previdência que vai de encontro aos 

interesses dos aposentados e daqueles que vão se aposentar. 

Seria bom que o Presidente Temer, para melhorar a sua popularidade, fizesse uma reflexão 

sobre essa questão, que não vai beneficiar as pessoas. Elas vão se aposentar só depois de 

mortas - depois de mortas, não lhes interessa a aposentadoria. Os banqueiros é que serão 

beneficiados. 

Nesta semana, tomou posse a nova diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo 

Federal e do Tribunal de Contas da União - SINDILEGIS, e o foco é defender os funcionários 

de uma aposentadoria que se pretende que aconteça no Brasil. Se for aprovada, só os velhos 

de 70 anos vão conseguir se aposentar. 
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Eu peço ao Sr. Michel Temer, portanto, que repense a sua postura. 

 

 

 

________________________________________ 
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O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Minhas saudações às colegas 

Deputadas, aos colegas Deputados e também a todos que nos acompanham pela TV Câmara! 

Eu venho mais uma vez a esta tribuna destacar o desmonte, seja por medidas provisórias, seja 

por propostas de emenda à Constituição, do Estado brasileiro. O que se chama de reforma 

trabalhista e de reforma previdenciária é, na verdade, um desmonte, é a destruição de toda 

uma legislação, é um ataque a todos os brasileiros e brasileiras, a todos os trabalhadores. 

É importante destacar que algumas categorias serão mais prejudicadas. Quero dar o exemplo 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Hoje, já ouvimos neste plenário uma denúncia sobre 

a pulverização aérea de agrotóxicos. Os trabalhadores rurais estão sendo envenenados dia a 

dia. Quem exerce trabalho pesado, realizado, no caso, sob o sol e em contato com venenos, 

tem expectativa de vida de 60 anos. Serão muitos os trabalhadores, muitas as categorias que 

vão trabalhar e não vão se aposentar. Vão contribuir para outros usufruírem disso. É uma 

grande injustiça! 

Essa é uma lógica perversa. Antes achávamos que o capitalismo, com todas as seus 

expressões e programas, era uma coisa distante da nossa realidade, Deputada Maria do 

Rosário, mas não é. Há uma perversidade, que é essa, de fato, de matar. Os agricultores, os 

trabalhadores têm que comprar a semente dessas multinacionais. Eles se tornam reféns 

porque têm que comprar os venenos e ir à farmácia para comprar medicamentos. 
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Isso é um desmonte! Muitos Deputados e Deputadas deveriam fazer uma autocrítica e 

reconhecer que foram eles que bancaram o golpe. É o momento de pelo menos esses 

Deputados que bancaram e garantiram o golpe e o desmonte do Estado brasileiro reagirem e 

não permitirem esse ataque aos trabalhadores. Achavam que estavam atacando o PT, 

atacando a Presidente Dilma, atacando Lula, mas, na verdade, o ataque era às trabalhadoras e 

aos trabalhadores, no que se refere à educação, à saúde, aos programas sociais, como o 

Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida. As universidades estão todas paradas, os campi que 

estavam sendo construídos, assim como os dos institutos federais. 

Trata-se de um desmonte do Estado. Espero uma reação ainda em tempo das Deputadas e 

dos Deputados golpistas para, pelo menos, conterem esses desmontes que estão sendo feitos 

por meio de PECs, de várias medidas provisórias, que estão destruindo, matando os 

trabalhadores do campo e da cidade e encerrando muitos programas interessantes que foram 

criados pelo Presidente Lula, mantidos e aprimorados pela Presidenta Dilma, para garantir 

dignidade ao povo brasileiro. Agora está sendo feito esse desmonte. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Leal) - Obrigado, Deputado Padre João. 

 

 

 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Temer. 

________________________________________ 

 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Leal) - Concedo a palavra à próxima oradora inscrita, a Deputada 

Luizianne Lins, do PT do Ceará. 

V.Exa. dispõe de 3 minutos, Deputada. 
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A SRA. LUIZIANNE LINS (PT-CE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, eu venho a esta tribuna porque integro a Comissão Especial que analisa a 

reforma da Previdência e queria aproveitar este espaço para fazer um alerta máximo a toda a 

sociedade brasileira sobre o que, de fato, está em jogo nessa reforma. Confesso que estou 

extremamente impactada. 

Nós temos que entender que a Previdência no Brasil é o principal mecanismo de proteção 

social, e estamos aqui falando agora, neste momento, do desmonte da Seguridade Social, do 

fim do Estado de proteção social no Brasil. 

Só para termos uma ideia de números - é importante que eles sejam mencionados agora, não 

esses números falseados que o Governo apresenta, números que não condizem com a real 

situação da Seguridade Social e da Previdência no Brasil -, são atendidos hoje 20 milhões de 

trabalhadores urbanos, 10 milhões de trabalhadores rurais, o que corresponde a 

aproximadamente 100 milhões de brasileiros e brasileiras protegidos; 82% da população idosa 

está sob a égide da Previdência Social. Isso também é um fator de redução da pobreza. 

Outro dado que também chama a atenção é o de que apenas 1% dos que têm mais de 65 anos 

hoje no Brasil estão abaixo da linha da pobreza. Os economistas, os estudiosos, os 

professores universitários afirmam categoricamente que, depois da reforma, o percentual de 

idosos com mais de 65 anos que vão chegar à linha da pobreza será de mais de 50%. 

Essa reforma não ataca só os idosos. Ela é, acima de tudo, uma reforma que promove a 

elitização e a masculinização da Previdência Social, essencialmente porque as mulheres 

trabalham mais do que os homens devido à chamada tripla jornada de trabalho - mesmo com 

menores salários, a jornada delas é maior do que a dos homens -, e ela estabelece os critérios 

de 65 anos de idade e 49 anos de contribuição para homens e mulheres. 

Sr. Presidente, outra coisa que me chama a atenção é que essa reforma quebra o chamado 

pacto de gerações, segundo o qual uma geração contribui para a geração seguinte. O que está 

em jogo não é mero ajuste fiscal, é a mudança de um modelo de sociedade que vai levar 

milhões e milhões de brasileiros e brasileiras para baixo da linha da pobreza. Poderá 

inviabilizar de vez o sistema, afastando atuais e possíveis futuros contribuintes. Valerá esta 

máxima: se eu não vou usar, por que vou pagar? 

A possível saída de jovens da base de contribuintes e mudanças nas relações de trabalho, 

como a terceirização, podem levar a uma queda brutal da receita da Previdência no Brasil. 

Pela nova regra, o País vai ser composto por pessoas que não vão ter a proteção social 

necessária. Serão 49 anos de contribuição. É importante que se diga que nenhum país do 

mundo estabeleceu tempo de contribuição tão perverso como esse que o Governo golpista de 

Michel Temer está impondo aos brasileiros e brasileiras. E o pior é que pode haver conivência 

da maioria dos nossos nobres colegas Deputados e Deputadas com esse tipo de crime. Isso é 

um crime contra a sociedade brasileira. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Leal) - Obrigado, Deputada Luizianne. 

 

 

 



 

194 
 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

010.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/02/2017-10:32 

Publ.: DCD - 2/17/2017 - 38 JORGE SOLLA-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, realmente nós 

estamos vivendo um cenário extremamente preocupante. As próximas semanas serão 

decisivas para impedir a brutal perda de direitos que este Governo golpista, um Governo 

inconsequente, quer causar à população trabalhadora.  

No que diz respeito à reforma da previdência, o objetivo não é equilibrar o caixa, como dizem; o 

objetivo não é sanear dificuldades existentes na previdência.  

Primeiro, mentem no diagnóstico! E, sem o diagnóstico adequado, o tratamento não só não vai 

resolver o problema como vai prejudicar ainda mais o quadro existente. Mentem no diagnóstico 

em relação à situação financeira e ao equilíbrio econômico da previdência.  

Segundo, não é por acaso que o Presidente da Comissão teve sua campanha eleitoral 

financiada pelas companhias de seguro de saúde, pelas companhias que fazem a previdência 

privada. Não foi por acaso a escolha do Presidente da Comissão. 

O objetivo dessa reforma da previdência é pagar as contas do golpe para derrubar a 

Presidenta Dilma. Vai se viabilizar ainda mais um amplo mercado para a previdência privada 

neste País. O que eles querem é dizer à população que não adianta pagar a previdência 

pública, porque na previdência pública o cidadão nunca irá se aposentar. Querem que a 

população contribua com a previdência privada, sob o argumento de que ela tem regras que 

permitem que a pessoa possa usufruir do dinheiro que investiu. 

Lembram-se da Lei do Sexagenário, da época da escravidão? Criaram a Lei do Sexagenário, 

dizendo que o escravo ia ser libertado aos 60 anos. Mas quantos escravos iam chegar aos 60 

anos? O mesmo acontecerá com o trabalhador rural e com a maioria dos trabalhadores 

urbanos, porque eles não vão conseguir chegar aos 65 anos de idade com 49 anos de 

contribuição. É um grande escárnio isso que estão fazendo com a população. 

O Governo golpista não pode conseguir aprovar essa reforma da previdência. Ela acaba com a 

previdência neste País. E ela vai, inclusive, destruir o financiamento da previdência, porque 
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aqueles que podem pagar mais, aqueles que ganham um salário melhor, vão fugir para a 

previdência privada e dar as costas para a previdência pública. E o trabalhador que tem menos 

renda será o mais prejudicado, porque ele não vai ter capacidade de usufruir da sua 

contribuição. É um desastre o que estão fazendo com a previdência brasileira.  

Tenho certeza de que a população brasileira já percebeu o desastre que é esse Governo 

golpista! As pesquisas estão mostrando a avaliação derrubada, residual, que o Governo 

golpista tem de alguns poucos que ainda não perceberam o desastre que foi feito. Tiraram uma 

Presidente honesta para colocar um Governo de corruptos. Para ser Ministro neste Governo 

golpista, o critério é ser corrupto. Todos os que estão fazendo parte deste Governo têm medo 

de prestar contas à Justiça, porque estão na lista da Odebrecht e são alvo de diversas 

denúncias. Inclusive o próprio Presidente golpista, que nunca teve voto para se eleger 

Presidente, é um dos mais citados nas delações premiadas. 

Este Governo que não tem voto tem que prestar conta a quem? A quem financiou o golpe, a 

quem viabilizou derrubar uma Presidenta honesta, que defendia os direitos da população 

trabalhadora. 

Por isso que a pauta do Governo golpista é acabar com a previdência, acabar com os direitos 

trabalhistas e reduzir os direitos dos trabalhadores. 
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________________________________________ 

 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

colegas Deputados e Deputadas, gostaria de fazer uma referência muito especial aos meus 

colegas sindicalistas, agricultores familiares do Estado do Rio Grande do Sul, que estão se 
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preparando para fazer, na semana que vem, nos dias 21 e 23, talvez as maiores mobilizações 

no Rio Grande em defesa da previdência social pública. A intenção é a de que as pessoas 

possam contribuir e ter a esperança, a expectativa de um dia receber o benefício de 

aposentadoria ou de pensão, para terem um pouco de dignidade na velhice. 

No dia 21 acontecerá uma grande mobilização em Santa Cruz do Sul, com a Metade Sul do 

Estado. No dia 23, acontecerá na Região Celeiro, no norte, quase na divisa com Santa 

Catarina, reunindo em Santa Rosa toda aquela região. 

Parabéns pelo trabalho e pela organização! Quero estar lá, junto com os companheiros e 

companheiras, levantando a voz contra essa PEC 287, a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, de 2016. 

Sr. Presidente, eu quero agora fazer uma manifestação que diz respeito a um tema da 

agricultura familiar: a organização do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse órgão foi 

criado no Governo Fernando Henrique Cardoso e se consolidou nos Governos posteriores, 

mas agora deixou de ser Ministério. 

Quando Michel Temer assumiu, veio com o discurso de que é preciso economizar. Ótimo! 

Todos concordamos com economia. Mas ele não manteve essa palavra. Recriou o Ministério 

da Cultura, num primeiro momento, e agora, neste mês, criou mais um Ministério para 

acomodar correligionários e amigos no Palácio do Planalto. Assim, aquele discurso de 

economia caiu por terra. A PEC 241/16, que congela as despesas, também caiu por terra. 

Eu quero reiterar que está na hora de voltar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele cuida 

do crédito fundiário, da política de crédito, do desenvolvimento rural e da agricultura familiar, 

que é responsável por 70% do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. Isso não é 

pouca coisa! Portanto, que o Governo atualize as suas informações! Nós precisamos avançar 

nas questões ligadas à organização, ao desenvolvimento. 

Ora, o Brasil participa de uma feira de frutas na Alemanha, a maior do mundo. E quem está lá? 

O Secretário Roseno está à frente de um órgão que tem 247 assessores, tem orçamento, mas 

ele não tem status de Ministro. Consequentemente, não está presente nas mesas de 

negociação, não pode opinar. O Ministério não existe como instituição, foi transformado em 

Secretaria Especial. 

Ora, Secretaria é Secretaria, Ministério é Ministério. Precisamos garantir que o Secretário 

Roseno tenha status de Ministro, possa sentar-se à mesa de negociação e dizer que não 

vamos permitir a importação de alho da China, que acaba com o nosso produtor; não vamos 

permitir a importação de café, que prejudica o nosso produtor. Essa é a função do Ministério 

dos agricultores familiares. 

Eu concluo, Presidente Manato, dizendo que esse Ministério da agricultura familiar é tão 

importante para nós como é o pão de cada dia na mesa de cada irmão brasileiro. Portanto, 

quero reiterar aqui, mais uma vez, como Coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura 

Familiar, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário precisa voltar urgentemente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós estamos falando 

de um acordo na área da cultura, que é absolutamente fundamental, até porque este País 

guarda pedaços muito intensos de um colonialismo em que os donos da terra também se 

sentiam donos das mulheres, das crianças. 

Este País precisa de uma reforma e de uma revolução cultural, para que possamos construir 

espaços públicos e para que tenhamos uma cultura de paz. Para termos uma cultura de paz, é 

preciso romper uma desumanização simbólica que as mulheres, a população LGBT, os negros, 

como se não pudéssemos ser donos de nós mesmos, porque a nossa humanidade 

reconhecemos no amor, na liberdade, na luta e na capacidade de transformar. 

Digo tudo isso porque nós estamos vivenciando exatamente o contrário do que seria a 

construção de uma cultura de igualdade. Nós estamos vencendo uma reforma da Previdência, 

que acima de tudo é misógina, tira direitos das mulheres. O Brasil é signatário de vários 

acordos internacionais em defesa da equidade de gênero, para que nós reconheçamos as 

desigualdades e, a partir daí, possamos ter medidas para assegurar uma igualdade de direitos. 

Esta reforma da Previdência penaliza as mulheres e acaba com a reforma no campo, ou seja, o 

direito à aposentadoria dos trabalhadores rurais, em cima de um déficit que não existe, 

construído pelo Governo para retirar direitos, para concentrar a renda neste País, porque o 

trabalhador pobre, que não tem a mesma expectativa de vida do trabalhador rico, contribuirá a 

sua vida inteira, e não se aposentará, para a aposentadoria do outro. 

Esta reforma também estabelece, quanto ao benefício de prestação continuada, que atinge 

quem tem renda de um quarto de salário mínimo, que só terá direito a adquiri-lo a população 

que tiver 70 anos. É um cinismo - um cinismo! - de um Governo que dizia - e dizia bem ontem o 
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Líder do PT, o Deputado Carlos Zarattini - que era o Governo da ordem e do progresso. É o 

Governo da desordem. 

Com mais de 50 mortos no sistema prisional, mais de 100 mortos no Espírito Santo, o Governo 

só se manifesta 1 semana depois, sobre os cadáveres construídos pela sua própria 

incompetência. É o Governo da desordem e não do progresso, mas do retrocesso em relação a 

direitos e à construção de um projeto de País, que foi rasgado, como foram rasgados os votos 

do povo brasileiro por esse Governo golpista. 
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Inconveniência da inclusão dos policiais e bombeiros militares na reforma da Previdência 

Social em razão das peculiaridades e desvantagens do serviço militar. Pedido aos Deputados 

de apoio a proposta de emenda à Constituição de autoria do orador sobre a retirada de artigo 

relativo a policiais e bombeiros militares da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e que nos acompanha pelo 

Facebook, hoje falarei sobre uma questão que está tirando o sono dos bombeiros e policiais 

militares do Brasil: a reforma previdenciária. 

Já há basicamente um acordo para que não se coloque nessa reforma previdenciária o 

segmento militar, mas não somente as Forças Armadas, também bombeiros e policiais 

militares. Não existe militar tipo A ou tipo B. Militar é militar e está sujeito aos mesmos direitos e 

deveres, ao mesmo regime. Não há por que se fazer uma distinção. 

Já foi retirado basicamente tudo do que foi acordado no final do ano passado, mas ainda há 

alguns itens que precisamos tirar de uma vez. Não nos furtamos à questão da reforma 

previdenciária dos militares, mas não é justo colocar essa reforma previdenciária junto com a 

dos civis, porque não temos diversos direitos que eles têm. 

Vou dizer alguns deles. Os militares têm somente 6 dos 34 direitos sociais previstos na 

Constituição Federal para todos os demais brasileiros. Nós temos vedação ao direito de greve 

e à sindicalização. Nós somos proibidos de nos candidatar se tivermos menos de 10 anos de 
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serviço. Se formos eleitos, como no meu caso, passamos compulsoriamente para inatividade - 

se não me reeleger, eu sequer posso retornar ao trabalho e ter meus vencimentos integrais. 

Não temos direito a hora extra nem a uma jornada de trabalho definida, diferentemente de 

todos os demais servidores, que trabalham no máximo 164 horas, segundo a Constituição 

Federal. Os militares chegam a trabalhar mais de 250 horas mensais num serviço 

extremamente insalubre e perigoso. Além disso, somos a única categoria sem direito ao 

adicional noturno. Temos o plano de chamada, a partir do qual podemos ser chamados a 

qualquer momento. Não recebemos adicional de periculosidade, ao qual todos os 

trabalhadores do Brasil têm direito. Não temos direito a Fundo de Garantia nem a seguro-

desemprego. Um praça pode receber menos do que um salário mínimo. Vejam o 

descabimento! Os militares são os únicos que podem receber menos do que um salário 

mínimo. Não temos um piso nacional, apesar de tanto termos pedido aqui para que fosse 

pautado o segundo turno da nossa Proposta de Emenda à Constituição nº 300, de 2008, nem 

garantia de irredutibilidade do salário. Não temos ainda participação no lucro, redução de riscos 

inerentes ao trabalho, adicional de remuneração por atividade penosa, insalubre ou perigosa, 

reconhecimento de convenções e de acordos coletivos de trabalho. Não temos seguro contra 

acidente de trabalho a cargo do empregador. Estamos sujeitos a um regulamento disciplinar 

extremamente severo e rigoroso. Devemos obedecer ao Código Penal comum e ao Código 

Penal Militar ao mesmo tempo, e este sequer prevê fiança - não temos direitos sequer a fiança 

no Brasil. Somos os únicos servidores que não podem acumular cargo público. Não podemos 

ficar mais do que 2 anos num cargo civil comissionado. Se formos condenados na Justiça 

criminal à pena superior a 2 anos, estaremos sujeitos a processo demissionário. Somos a única 

categoria que tem essa condição. Mesmo inativos, estamos sujeitos ao regulamento disciplinar 

e ao Código Penal Militar. 

Nós temos inúmeras desvantagens em relação aos servidores comuns. Não podemos tratar a 

reforma da Previdência em conjunto com os militares. Já tive reunião sobre isso com o 

Presidente Michel Temer, com o Ministro Henrique Meirelles, com o Líder do Governo e com o 

Relator da matéria, e há um consenso de que nós militares devemos ser tratados de forma 

diferenciada. Os militares têm que ter uma reforma previdenciária própria. 

Porém ainda há uma questão que está preocupando os bombeiros e os policiais militares do 

Brasil na reforma previdenciária, porque ainda não se retirou da PEC o inciso que está 

trazendo ao bojo daquela proposição a questão dos policiais militares. 

Nós estamos vendo a insatisfação dos policiais militares de todo o Brasil. Estamos vendo a 

criminalidade aumentar, o crime organizado crescer e a mortalidade de policiais militares a 

cada ano batendo recorde - no ano passado, morreram quase 500 policiais militares. 

Vejam a manifestação, a paralisação no Estado do Espírito Santo. Estamos pedindo sim para 

que os policiais militares não sejam punidos. Essa situação pode se alastrar pelo Brasil inteiro. 

Por isso, fazemos esse pedido encarecidamente. 

Peço também aos Deputados que me ajudem a assinar a emenda parlamentar que estou 

apresentando para retirarmos de uma vez por todas o artigo que trata dos policiais militares e 

bombeiros militares da reforma previdenciária. Trata-se de justiça e de direito, e não de 

privilégio ou regalia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, população brasileira que acompanha mais esta sessão da Câmara dos 

Deputados, tenho usado a tribuna, relembrando, com frequência, frases com as quais o 

Senador Romero Jucá, sem saber que estava sendo gravado, ofereceu uma espécie de 

anatomia, para usar uma linguagem médica, do golpe parlamentar que se colocou em curso no 

nosso País. 

Uma dessas frases do Senador Romero Jucá - o mesmo que ontem queria dar início a um 

projeto para proteger os Presidentes da Câmara e do Senado - que eu trago hoje, para abrir a 

minha fala, representando a Oposição, é a seguinte: "Marcamos de noite um jantar com o 

Tasso, na casa do Tasso Jereissati. Fomos eu" - Jucá -, "Renan, Eunício, Tasso, Aécio, Serra, 

Aloysio Nunes, Cássio e Ricardo Ferraço, que agora virou um psdebista histórico. Aí 

conversamos lá. O que a gente combinou? Nós temos que estar juntos para dar uma saída 

para o Brasil, para estancar essa sangria".  

Estancar sangria, Deputado Adelmo, era, como nós sabemos, o movimento para obstruir as 

investigações contra a corrupção que estão em curso, especialmente na Lava-Jato, e que 

envolvem de maneira profunda grandes líderes do PMDB e do PSDB, além de líderes de 

outros partidos. 

Aí ele continua: "Se a gente não estiver unido aí, com o foco na saída para essa...". Eu não vou 

poder usar a linguagem que está aqui, porque é uma linguagem de baixo calão, mas seria uma 

saída para essa Operação, vamos dizer assim, a Lava-Jato. E continua: "...não vai ter. E, se 

não tiver, eu disse lá, todos os políticos tradicionais estão (...)" - eu vou trocar a palavra para 

"perdidos". 

Então, essa é a questão central que, em primeiro lugar, constituiu ilegitimamente o Governo 

Temer. O grande motor do golpe parlamentar no Brasil foi exatamente a necessidade de 

obstruir as investigação que tinham os partidos tradicionais e parcela importante dos 

detentores do PIB brasileiro que está envolvida com esse processo de corrupção, como as 

grandes empreiteiras, por exemplo, que fazem parte dessa tentativa de acordo para obstruir a 
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Operação Lava-Jato, e políticos tradicionais que estão aqui muito bem representados pela fala 

do Senador Jucá. 

O Governo Temer, com a ilegitimidade que tem, está jogando o Brasil numa crise cada vez 

mais profunda, até porque a principal ação, a permanente preocupação do ilegítimo Presidente 

Temer é exatamente com a agenda da proteção aos seus aliados, com quem ele tem 

compromisso. 

Qual era a troca? "Vocês me colocam na Presidência - e foi assim que constituíram a maioria 

parlamentar para dar vazão ao golpe -, "e uma vez na Presidência trabalho para proteger 

vocês". 

Era o toma lá, dá cá, com a entrega de forma ilegítima da Presidência da República do nosso 

País a alguém que, se fosse candidato a Presidente, hoje, teria 4% dos votos. Imaginem o 

escândalo que o Brasil está vivendo: alguém que se fosse candidato hoje teria 4% dos votos 

recebeu a Presidência da República a partir desse grande conluio de proteções mútuas 

daqueles que estão comprometidos nesse grande processo de corrupção, que obviamente tem 

muitos e muitos anos de história em nosso País. 

E isso tudo é uma pena para os brasileiros, é ruim para o futuro do nosso País. No entanto, os 

aliados de Temer estão muito felizes, porque ele está cumprindo à risca o programa.  

Vejam que ele, por exemplo, nomeou para Ministro do Supremo Tribunal Federal o seu Ministro 

da Justiça, que irá - se conseguir ser aprovado, se o povo brasileiro não se levantar, se a 

resistência não for maior - para o Supremo como pau mandado de Temer para fazer o papel de 

proteção ao próprio Temer e a diversos dos seus Ministros. 

Mais do que isso, Temer inventou um novo cargo, na semana passada. É o cargo, Deputada 

Jandira Feghali, de Ministro temporariamente afastado e protegido pelo foro privilegiado. Essa 

foi a finalidade, Deputada Erika Kokay, do novo cargo que Temer inventou.  

Alguns setores da imprensa talvez não tenham compreendido direito o que ele estava dizendo 

e fizeram manchetes de que aquilo seria para retirar os Ministros. Não! Aquilo é para proteger a 

corrupção. Ele inventou o cargo de Ministro temporariamente afastado.  

Quando alguém for denunciado pelo Procurador-Geral da República - e muitos serão nas 

próximas semanas - retira-se o Ministro temporariamente, mantém-se o salário daquele 

Ministro e mantém-se o foro privilegiado para que ele não volte para a primeira instância e não 

corra o risco de ser preso. Isso foi o que Temer anunciou na semana passada, ao falar sobre a 

intenção de afastar Ministros eventualmente envolvidos com corrupção.  

Mas tem mais! Os movimentos que esta base vem sustentando são movimentos de ataque 

cada vez mais frontal aos interesses dos mais pobres do País.  

E, dentre outros motivos, essa é razão por que a pesquisa divulgada ontem mostra que Temer 

tem 4% dos votos, Deputado Carlos Manato. E Lula, que presidiu o País com outro programa, 

um programa de desenvolvimento, de distribuição de renda, de políticas sociais e de proteção 

aos mais pobres; um programa que apostava no combate à desigualdade; um programa de 

geração de empregos; um programa de inclusão educacional, com novas vagas no PROUNI, 

com novas vagas na universidade, já tem hoje maioria dos votos para voltar à Presidência. É 

isso que as pesquisas divulgadas ontem indicam. O povo brasileiro está vendo que o País está 

entregue a um Governo que não vai encontrar solução para nenhum dos problemas estruturais 

que temos. 
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Numa próxima fala, vou me concentrar na reforma da previdência, que, na verdade, não é uma 

reforma, mas uma antirreforma, porque é uma maneira de concentrar a renda no País. Este 

Governo sem legitimidade quebra os contratos de previdência no País, propõe terminar com a 

previdência e com a aposentadoria rural. Ele propõe que alguém, para ter direito à 

aposentadoria integral, dentro do Regime Geral, vai ter que trabalhar por 49 anos e que 

ninguém se aposente com menos de 65 anos de idade. Ele trata os desiguais de forma igual, 

porque quem começa a trabalhar com 16 anos não pode ser tratado da mesma maneira de 

quem começa a trabalhar com 24, 25 anos. 

A ideia de uma idade mínima é extremamente injusta e cruel com aqueles que começam a 

trabalhar mais cedo e com aqueles que vivem a realidade dos empregos mais duros, mais 

pesados, que desgastam mais a saúde das pessoas. 

Então, o Brasil está muito malparado com o Governo Temer. E a solução para o País é uma 

nova eleição o quanto antes para legitimar um Governo eleito pelo voto direto do povo 

brasileiro. 

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

 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Passa-se à discussão da matéria. 

Com a palavra a Deputada Erika Kokay, para falar a favor. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

010.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/02/2017-11:18 

Publ.: DCD - 2/17/2017 - 69 ERIKA KOKAY-PT -DF 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 167-B, de 2015, que aprova o texto do Acordo 

sobre Trabalho Remunerado por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 

Militar, Administrativo e Técnico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo da República de Honduras, celebrado em Brasília, em 9 de fevereiro de 2012. 

________________________________________ 

 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estamos tratando 

aqui de um acordo que possibilita que os dependentes daqueles que cumprem missão 
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diplomática possam ter um trabalho remunerado. Trata-se de um acordo entre Brasil e 

Honduras. É um acordo importante para que possibilitemos que os dependentes dos agentes 

diplomáticos também possam adentrar o mercado de trabalho, que está inexistindo para o povo 

brasileiro. 

Aqui se dizia que o desemprego era imenso. O Governo Lula produziu o menor desemprego da 

história deste Brasil e colocou o País praticamente no pleno emprego, porque fez a economia 

girar, distribuiu a renda. 

Alguém aqui acha que uma reforma da previdência que vai fazer com que as pessoas estejam 

no mercado de trabalho no mínimo até 65 anos de idade ajuda na eliminação do desemprego? 

Ao contrário, o mercado de trabalho ficará ocupado pelos que não poderão sair dele, porque 

não terão direito a aposentadoria. Esses que são novos para se aposentar, com 64 anos, não 

sairão do mercado de trabalho nem possibilitarão que haja rotatividade e que os jovens 

possam adentrar o mercado de trabalho. 

Nós estamos vivendo a maior recessão dos últimos tempos, uma recessão para aumentar a 

dívida pública, que aumentou em 11%; uma recessão para fazer com que os recursos saiam 

da população brasileira e sejam destinados ao rentismo, a 27 mil investidores que detêm títulos 

da dívida pública, em detrimento de milhões de brasileiros e brasileiras. 

Este é um Governo que tem uma preocupação básica, crucial e evidente de se proteger contra 

as denúncias de corrupção; que nomeou uma pessoa que foi presa para um órgão do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, se não me falha a memória; que nomeou seis Vice-

Presidentes para os Correios, e nenhum deles tinha o currículo necessário; que colocou o 

Ministro da Justiça para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal; e que criou um Ministério 

para proteger seu Ministro. 

Eu me lembro que alguns Deputados diziam que Lula buscava se proteger, ao ser nomeado 

como Ministro da Casa Civil, mas agora não falam nada, diante da nomeação de Moreira 

Franco. Aliás, Lula, a cada dia que passa, comprova a sua inocência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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204 
 

Inconformidade com as possíveis consequências da aprovação da reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

 

O SR. ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, em primeiro lugar, quero manifestar apoio a este acordo, que trata de uma das 

maiores riquezas naturais da América Latina. 

Mas, além disso, eu gostaria de registrar aqui a minha inquietude e inconformidade com o que 

continua ocorrendo como resultado de um golpe que não se acaba. Eu queria apenas dizer à 

Deputada Erika Kokay: nós não podemos esperar apenas a época das eleições para ver o que 

vai acontecer em relação a esse golpe. Ele precisa ser estancado o mais rapidamente possível. 

O golpe, à semelhança do que ocorreu em Minas Gerais há mais de 1 ano, quando se rompeu 

a Barragem de Fundão, está causando um desastre continuado, destruindo vidas. Ele prejudica 

a vida de milhares de pessoas, comprometendo por décadas o meio ambiente, destruindo o 

nosso Rio Doce, impossibilitando a geração de emprego e de renda para milhares de pessoas. 

O golpe que está instalado - e eu quero tratar aqui especificamente da questão previdenciária - 

vai provocar efeitos colaterais e continuados não só sobre a questão previdenciária de cada 

trabalhador e de cada trabalhadora, mas também sobre o comércio, sobre o desenvolvimento 

do nosso País, sobre a vida dos trabalhadores, inclusive dos aposentados, porque também 

está prevista a redução dos valores das pensões. Logicamente, todo o espaço de 

desenvolvimento, de partilha, de compartilhamento da riqueza nacional estará comprometido 

com essa medida cruel contra a classe trabalhadora. 

É preciso chamar a atenção para esse fato neste momento. Eu quero dirigir as minhas palavras 

ao povo trabalhador, ao trabalhador e à trabalhadora deste País: não se comportem, como 

descreve a música de Zé Ramalho, como "gado novo", como "gado tangido", como "gado feliz", 

como povo feliz, numa situação em serão colocados no corredor da pobreza, do 

empobrecimento mais de 3 milhões de brasileiros. 

A seguridade social estará comprometida em função dessas mudanças. Ela é tratada inclusive 

com um discurso falso e falho - como se não fosse responsabilidade constitucional deste País - 

do chamado déficit. Na realidade, Sr. Presidente, o respeito e o dever constitucional nos impõe 

a todos a responsabilidade de cuidar de cada cidadão e de cada cidadã deste País, no sentido 

de lhe conferir aquilo que o Papa Francisco prega: o direito à cidadania, à saúde, à educação, 

à moradia, à dignidade. 

É em função disso que nós temos que combater, vigorosa e continuadamente, o golpe que 

está causando tanta destruição no nosso País. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Participação do orador no Seminário Nacional do Campo Unitário dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Campo, em Brasília, Distrito Federal.  

________________________________________ 

 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu solicito 

que seja considerado como lido este pronunciamento sobre o seminário de que participamos 

ontem, dia 15, na sede nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG, onde está reunido o Campo Unitário, dos agricultores familiares, dos camponeses, 

dos quilombolas e dos indígenas. 

Trata-se de uma grande articulação nacional contra as reformas, em especial a reforma da 

Previdência. Todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo estão sendo conclamados a 

reagir e cobrar de suas bancadas que impeçam esse retrocesso que atinge os homens e as 

mulheres do campo e da cidade - atinge principalmente quem é do campo. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para registrar que na manhã de 

ontem, dia 15, participamos do Seminário Nacional do Campo Unitário dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Campo, na qualidade de coordenador do Núcleo Agrário do Partido dos 

Trabalhadores na Câmara. 

O evento reúne lideranças de todo o Brasil, de movimentos sociais, sindicais e femininos 

ligados ao campo, Pastorais, a Via Campesina, quilombolas, indígenas, agricultores familiares 

e extrativistas. 

Esse seminário está discutindo as reformas em curso no País e criando um grande movimento 

nacional de mobilização contra elas, especialmente a reforma previdenciária. 

Parabenizamos todas as entidades que estão participando do seminário, e cito o Presidente da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe - FETASE, Antonio Oliveira, 

representando a Via Campesina, e a companheira Rafaela, do Movimento dos Pequenos 

Agricultores - MPA. 

 

________________________________________ 
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Repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Existência de superávit 

financeiro na Previdência Social. Cumprimentos ao Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Imperatriz Leopoldinense pela homenagem aos povos genuinamente brasileiros com o enredo 

Xingu - o clamor que vem da floresta no carnaval 2017.  

________________________________________ 

 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, nós vamos resistir sempre aos ataques do Governo Temer 

e lutar pelos direitos da classe média, dos trabalhadores, das minorias.  

O congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, o fim do fundo social com recursos 

do pré-sal, a reforma trabalhista, a redução das garantias constitucionais dos povos indígenas 

e a reforma da previdência, em que o Governo investe uma propaganda cara e enganosa, 

ameaçam os direitos dos brasileiros.  

O déficit da Previdência não existe. A reforma quer transferir dinheiro para o capital privado, 

através dos juros e serviços da dívida e do mercado de previdência privada. 

A reforma propõe 49 anos de contribuição, com idade mínima de 65 anos para homens e 

mulheres, ignorando a dupla jornada das mulheres. Isso, além do fim das aposentadorias 

especiais rurais e do magistério, do fim do piso e do reajuste iguais ao salário mínimo são 

maldades com os trabalhadores e com a classe média brasileira. 

Muita gente trabalhará e contribuirá a vida toda, mas não conseguirá se aposentar. A reforma 

causará miséria extrema e fome, o que poderá atingir metade da população na velhice. 

Enquanto outros países criam programas para garantir uma renda mínima para o bem-estar da 

sua população, o Governo Temer vai na contramão, rasga a Constituição de 1988. 

A Previdência arrecada mais do que gasta. Os problemas são outros. A Desvinculação de 

Receitas da União - DRU leva 30% da arrecadação da Previdência! São cerca de 100 bilhões 

de reais. Isso é metade do rombo que o Governo anuncia! 

A dívida ativa chega a 340 bilhões de reais! Isso equivale à arrecadação de 1 ano da 

Previdência!  
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A sonegação desvia 150 bilhões de reais anuais. A dívida pública escoa 43% da receita da 

União e precisa ser auditada. Aí está o verdadeiro rombo nas contas públicas. Não precisa de 

nenhum imposto novo para a Previdência continuar superavitária. O financiamento está 

previsto na Constituição Federal, mas o Governo Temer escolhe penalizar os trabalhadores 

para financiar o capital especulativo. Não podemos aceitar essa injustiça. 

Sr. Presidente, outro assunto de que quero tratar desta tribuna neste momento é o carnaval, 

que já será na próxima semana. Aqui parabenizo o Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Imperatriz Leopoldinense, que este ano desfila na Marquês de Sapucaí o enredo Xingu - o 

clamor que vem da floresta. 

Essa é uma justa homenagem aos povos genuinamente brasileiros, que, mesclados com o 

branco europeu e o negro africano, constituem a síntese da nossa raça Brasil. O pano de fundo 

é a mãe natureza, de onde ecoa o canto libertário, bravo e forte, do guerreiro. "Sua resistência, 

magia e esperança, semente de um amanhã melhor do homem com a natureza preservada e 

anunciada num hino de paz e amor". 

Infelizmente, nem todos veem a "vida brotar da floresta numa sinfonia de cores e cantos no ar".  

O Estadão mostrou a ira dos que odeiam a brasilidade e a cultura popular. 

O Sr. José Luiz Megido, do Conselho Científico para Agricultura Sustentável, considerou a 

temática "uma ala horrenda, demoníaca, desgraçada". Fizeram coro a Federação da 

Agricultura e Pecuária de Goiás, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a 

Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) e o Senador Ronaldo Caiado, que asseverou: 

"Vou buscar a realização (no Senado Federal) de sessão para discutirmos os motivos de um 

samba-enredo que denigre a imagem do agronegócio".  

"Sangra o coração do Brasil, como belo monstro que rouba as terras dos seus filhos, devora as 

matas e seca os rios. Tanta riqueza que a cobiça destruiu".  

Esta é a verdade sobre o agronegócio, Sr. Presidente, que é ineficiente na produção por 

hectare - por isso, avança sem limite sobre terras indígenas, de quilombos e unidades de 

conservação -, derrama na natureza bilhões de litros de agrotóxicos, gera poucos empregos, 

quase não produz alimentos e transfere bilhões para as multinacionais, apesar de receber 

fartos e infindáveis subsídios públicos.  

Aqueles que entendem que a sociedade humana é a continuação da natureza se manifestam 

em apoio à Imperatriz Leopoldinense, como a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA), a 

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

(APIB).  

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo vossa generosidade, solicitando a V.Exa. que divulgue 

esses meus dois discursos feitos neste momento no Jornal da Câmara e no programa A Voz 

do Brasil. 

Desejo sucesso à Imperatriz Leopoldinense e a todos os carnavalescos do Brasil. 

Obrigada. 

 

 

________________________________________ 
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Recepção do orador a lideranças de trabalhadores da agricultura familiar presentes à Câmara 
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________________________________________ 

 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/SD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, estou recebendo hoje aqui no plenário as lideranças dos trabalhadores rurais, da 

agricultura familiar, da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE, a Sra. 

Cláudia e Sra. Carliene, que trazem à bancada do Distrito Federal as suas demandas para que, 

na reforma da Previdência que esta Casa começa agora a discutir, seja levada em 

consideração essa situação difícil dos trabalhadores rurais.  

A nossa bancada do Solidariedade, como já apresentou emendas propondo mudanças no 

texto, certamente estará sensível às demandas dos trabalhadores rurais, que hoje são os 

responsáveis principais pela produção de alimentos em nosso País.  

Eu quero saudar essas companheiras e dizer que o nosso partido, Solidariedade, certamente 

estará ao lado delas, para que possamos melhorar a proposta que veio do Governo. 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Solidariedade a estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, em luta pelo 

início do ano letivo na instituição. Pesar pela aprovação, na Assembleia Legislativa fluminense, 

de projeto de lei sobre privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. 

Alerta à sociedade brasileira sobre a necessidade de conscientização acerca dos efeitos de 

eventual aprovação da proposta de reforma da previdência social em discussão na Câmara 

dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

primeiro eu quero me solidarizar com os estudantes da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Esses jovens lutam para que o ano letivo se inicie, porque ainda não se iniciou e não 

há data para isso. A Universidade está completamente sucateada. E, o que é pior, esses 

estudantes que lutam pelo seu sagrado direito de estudar, garantido pela Constituição 

brasileira, são tratados com violência pela Polícia Militar. Isso é profundamente lamentável. 

O segundo registro, Sr. Presidente, é que hoje, no Rio de Janeiro, que já vive o clima de 

carnaval, em ação marcada em cima da hora, a Assembleia Legislativa aprovou a privatização 

da CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Isso é profundamente lamentável, 

porque a água é um bem a que todos têm direito.  

O Rio de Janeiro enfrenta uma profunda crise moral, ética e política. E, diante da crise que o 

Estado do Rio de Janeiro atravessa, o Governo Estadual, a meu ver, não tem autoridade para 

pedir à Assembleia Legislativa autorização para privatizar a empresa de água e saneamento do 

Estado. Então quero lamentar profundamente esse ocorrido. 

E, para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que, enquanto aproveita as festas de carnaval nos 

blocos, nas escolas de samba, o povo brasileiro precisa estar atento, porque daqui a alguns 

dias quem pode dançar feio é ele. Nesta Casa, querem tirar o direito do trabalhador brasileiro 

de se aposentar, querem criar mecanismos que vão excluir milhares de brasileiros e brasileiras 

da previdência social. Ano passado, 39% dos brasileiros que se aposentaram o fizeram pelo 

critério da idade: 65 anos de vida e 15 anos de contribuição. Agora querem elevar para 25 anos 

esse tempo mínimo de contribuição para aposentadoria. Ao se elevar esse tempo mínimo de 

contribuição para 25 anos, milhares e milhares de brasileiros e de brasileiras serão excluídos 

da previdência social. Então, a sociedade precisa se conscientizar e se organizar para lutar e 

resistir para não ver retirado o seu sagrado direito de se aposentar. 

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

________________________________________ 

 

________________________________________ 

012.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 20/02/2017-18:14 

Publ.: DCD - 2/21/2017 - 38 IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 



 

210 
 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, 

na cidade de São Paulo, contra a extinção, pelo Governo Federal, da Faixa 1 do Programa 

Minha Casa, Minha Vida. Esclarecimentos aos manifestantes sobre a proposta de reforma da 

Previdência Social apresentada pelo Governo Temer. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que seja 

considerado como lido o meu pronunciamento que trata de apoio à ocupação do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto - MTST na Avenida Paulista, em São Paulo, onde demos ontem 

uma palestra sobre a reforma da Previdência aos que lá estão acampados. Eles estão 

protestando contra a retirada da Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, relacionada 

justamente aos que mais precisam do programa. A maior parte (84%) dos brasileiros que não 

possuem casa própria está entre os que têm renda familiar de 1.800 reais. 

Eu quero lembrar que movimentos de direita ocuparam a Avenida Paulista e a FIESP - 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo durante meses no ano de 2015. Sendo 

assim, tanto Doria quanto a Polícia Militar de São Paulo não podem agora retirar de lá aqueles 

que reivindicam moradia popular. 

Nosso apoio total a esse movimento, que está lá mostrando, com dignidade, que gente que 

ganha um salário mínimo luta por moradia digna! Apoio ao MTST! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nosso mandato esteve neste domingo na 

ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST em frente ao escritório da 

Presidência da República na Avenida Paulista, na Capital de São Paulo. Nossa participação se 

deu por meio de uma aula pública sobre a afronta que significa a reforma da Previdência, mas 

essa aula representou também um gesto de apoio à luta por moradia popular. 

Ao mesmo tempo em que o Governo Temer desmonta a proteção social ao trabalhador, com 

uma proposta para a Previdência que exclui a maior parte da população, demole o acesso à 

moradia com a retirada da Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, relacionada justamente aos 

que mais precisam do programa. A maior parte dos 84% dos brasileiros que não possuem casa 

própria está na faixa de renda familiar de até 1.800 reais, mas Temer dá as costas a esse 

enorme contingente da população e descaracteriza o programa, ao direcioná-lo para famílias 

com renda de até 9 mil reais. 

Tanto a proteção social aos trabalhadores quanto o acesso à habitação popular são direitos 

previstos pela Constituição, e devem ser de responsabilidade do Estado. Os ataques de Temer 

evidenciam que o projeto deste Governo, que chegou ao poder sem voto, expressa um projeto 

que tenta resolver a crise econômica por meio de sacrifícios cruéis impostos aos trabalhadores. 

Todos se lembram de que, no ano passado, na mesma Avenida Paulista, foi montado um 

acampamento em frente à FIESP, com grupos que reivindicavam o impeachment de Dilma 
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Rousseff. De modo geral, ecoavam o mote da FIESP, com a recusa de fazer a elite "pagar o 

pato" da crise. Agora está claro que o grande golpe tem sido fazer o povo mais humilde pagar a 

conta, enquanto os mais ricos continuam acumulando mais riquezas, sonegando bilhões em 

impostos, engordando contas bancárias com os juros reais mais altos do planeta e 

beneficiando-se de uma intimidade promíscua com o Governo, que não combate efetivamente 

a evasão fiscal. 

Por tudo isso, o acampamento do MTST no principal centro financeiro do Brasil, e diante do 

escritório da Presidência da República, tem enorme simbolismo e contribui para encorajar a 

resistência contra as medidas impopulares dos golpistas. Quando os militantes do MTST 

enfrentam condições adversas, montando suas barracas em meio ao forte calor, em 

instalações precárias, mesmo após as ameaças do Prefeito João Doria, no sentido de que não 

facilitaria a vida de movimentos que lutam por moradia; quando vemos essa demonstração de 

coragem e disposição, o recado que as elites precisam compreender é que não será fácil 

arrancar direitos da população. 

O MTST, por sua atuação e combatividade, vem se tornando uma importante referência de luta 

junto à população. Somamos nossa voz à do MTST e à dos demais movimentos sociais que 

estão na luta. Saudamos essa ocupação, que desde já faz história. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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Associação ao pronunciamento do Deputado Edmilson Rodrigues na homenagem póstuma ao 

militante do PCdoB Neuton Miranda. Entrega de abaixo-assinado, por representantes do 

Centro Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, contra 

a indicação de Alexandre de Moraes para Ministro do Supremo Tribunal Federal. Anúncio de 

impetração de ação contra Alexandre de Moraes no Tribunal Penal Internacional, de Haia, por 

plágio em tese de doutorado. Críticas ao Governo Michel Temer por contrapartida exigida do 

Estado do Rio de Janeiro para a negociação de dívida com a União. Contrariedade à proposta 

de reforma previdenciária enviada ao Congresso Nacional pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, primeiro eu quero agradecer ao colega Deputado Edmilson Rodrigues pela 

intervenção a respeito de Neuton Miranda, grande dirigente e lutador das causas da terra e do 
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povo. Quero me somar, em nome da bancada do PCdoB, às homenagens e ao sentimento 

aqui expressos pelo Deputado Edmilson.  

Em segundo lugar, quero registrar neste plenário da Casa que nós, hoje, pela Oposição, 

recepcionamos e acompanhamos membros do Centro Acadêmico XI de Agosto, histórico e 

importante diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que, 

em 3 dias, coletou 270 mil assinaturas contra a indicação de Alexandre de Moraes para o cargo 

de Ministro do Supremo Tribunal Federal.  

Eles realçam aspectos muito importantes sobre os critérios para a indicação. O único critério 

que o Sr. Alexandre de Moraes cumpre é o de ter mais de 35 anos de idade. Apenas esse. Os 

outros critérios não se encaixam com a figura, com a história, com o saber jurídico, com a falta 

de isenção, com as tentativas de articular a sua sabatina num barco no Lago Paranoá.  

Na verdade, o objetivo do Governo Michel Temer é o de blindagem. Ele tenta colocar um braço 

seu, mais um braço, dentro do Supremo Tribunal Federal, para proteger o próprio Temer, cujo 

nome foi citado 43 vezes em delações, Moreira Franco e mais quatro Ministros. E hoje 

apareceram mais denúncias contra Geddel Vieira Lima. Ou seja, é um governo que se compõe 

de denunciados e delatados. E o Palácio do Planalto tenta colocar no Supremo Tribunal 

Federal um Ministro que, aos 49 anos de idade, terá mais 26 anos dentro daquele espaço, 

decidindo a vida da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Imaginem V.Exas. um Ministro 

ungido pela violação constitucional ser levado para o fórum que deve ser o guardião da 

Constituição Federal.  

Então, é muito grave o que está acontecendo. Hoje há manifestação no Rio de Janeiro, em 

São Paulo, no XI de Agosto, aqui na Praça dos Três Poderes e em Minas Gerais contra a 

indicação, nas vésperas da sabatina pelo Senado Federal, que deve ser uma sabatina séria. 

É bom que se registre aqui também que, no Tribunal Penal Internacional, em Haia, já há uma 

ação sendo impetrada pela esposa do autor espanhol que foi plagiado pelo Sr. Alexandre de 

Moraes. Em sua tese de doutorado, aliás, a grande conclusão a que ele chega é a de que 

cargo de confiança não pode ser indicado pelo chefe para estruturas como a do Supremo 

Tribunal Federal. 

Eu quero, ao fazer este registro, repercutir a atitude desses estudantes e os atos que hoje 

serão realizados em todo o Brasil, que, espero, tenham algum impacto no que vai ocorrer 

amanhã no Senado Federal, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

 

Em segundo lugar, eu gostaria de registrar que o Governo Temer, com a sua marca de 

imposição, impôs hoje ao Estado do Rio de Janeiro algo muito grave. Falo da privatização da 

empresa de água, que é um bem público, que tem contrato público com vários Municípios, com 

praticamente todos os Municípios do Estado do Rio de Janeiro, que lida com coleta, 

tratamento, distribuição e esgotamento sanitário do Estado e que faz um imenso esforço para 

atender à população mais pobre do Estado do Rio de Janeiro. 

Hoje, por meio de decisão da Assembleia Legislativa, por maioria de 12 votos, foi aprovada 

uma imposição do Governo Federal, que aproveitou a fragilidade causada pela crise fiscal, pela 

crise ética e pela crise de autoridade do Estado para impor a sua agenda, seja na questão 

previdenciária local, seja na desestatização de empresas públicas que lidam com bens 

públicos, como a água. 
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Todo o processo é inconstitucional. Obviamente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade que 

está no Supremo merecerá do Relator, o Ministro Luiz Fux, a sua observação. 

Mas é grave o fato de que esta imposição ao Rio de Janeiro será analisada neste plenário, 

quando da discussão das contrapartidas para todos os Estados, não apenas para o Rio de 

Janeiro. Este Plenário teve a responsabilidade de aprovar o alívio para os Estados sem as 

contrapartidas. Os Deputados se lembram disso. Agora o projeto vai voltar, com as 

contrapartidas. Não é uma flexibilização da lei para dar autonomia federativa a cada Estado 

para decidir o que fazer. É uma imposição para dar ajuda aos Estados - e é fundamental que 

seja dada. Ele vai exigir novamente as contrapartidas que nós aqui já derrotamos e que no Rio 

de Janeiro causaram uma tragédia pública, uma tragédia em relação ao povo mais pobre, 

porque empresa privada de água não vai subir a favela, não vai para a área popular, não vai 

para a periferia do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, cometeu várias 

inconstitucionalidades. 

Aguardem. Agora é com o Rio de Janeiro, mas, na hora em que o projeto chegar, voltarão para 

todo o Brasil as contrapartidas, no texto do projeto. 

Sr. Presidente, por fim, quero registrar a minha imensa preocupação com o que nós temos 

discutido sobre a reforma da Previdência Social. Eu estou aqui desde 1991 e nunca vi nada tão 

cruel e tão desumano como a proposta de reforma trazida pelo Governo Federal para esta 

Câmara Federal. Não é uma pequena reforma. É uma mudança de modelo de Estado. Será o 

Estado da exclusão, será o Estado pequeno na cobertura dos benefícios de um sistema 

contributivo, que não é deficitário. A Seguridade Social é superavitária há anos. Basta olhar os 

dados, os números, que o próprio Governo tem. 

E não adianta argumentar com a DRU - Desvinculação de Receitas da União. O Governo 

colocou uma DRU aumentada sobre a Seguridade porque tinha superávit. Aí ele usurpa os 

recursos da Seguridade o ano inteiro e depois diz que a Seguridade é deficitária. Na verdade, o 

que ele faz, particularmente no Regime Geral de Previdência Social, é impedir que a maioria da 

população acesse o benefício. 

O Brasil tem rotatividade em torno de 45% no mercado de trabalho. Quarenta e dois por cento 

dos trabalhadores conseguem contribuir 5 meses por ano. Para atingirem a carência de 25 

anos, serão necessários 60 anos de trabalho. Vinte e oito por cento dos trabalhadores 

conseguem contribuir 6 vezes por ano. Para atingirem a carência de 25 anos, seriam 

necessários 50 anos de trabalho. E serão exigidos 49 anos de contribuição para a 

aposentadoria integral pelo Regime Geral.  

A proposta desconsidera as especificidades da mulher. Ou vamos achar que a mulher não tem 

especificidades? Nós trabalhamos, em média, 6 horas a mais que os homens, por semana. 

Nós fazemos 97% do trabalho doméstico na área rural e 92%, na área urbana. Se o trabalho é 

precário para um terço dos ocupados que não contribuem para regime previdenciário nenhum, 

para as mulheres esse número se agrava muito. 

Neste momento, ele só reconhece as especificidades dos militares. Na hora em que retira os 

militares do projeto, ele reconhece uma especificidade. Correto. O militar tem especificidades, o 

militar não é igual a bancário. São atividades diferenciadas.  

Então, é preciso reconhecer as outras especificidades, como as das mulheres, que nesse 

projeto não alcançarão o benefício, particularmente na área rural.  
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Quem aqui tem base importante na área rural olhe com profundidade e com estudo a 

aposentadoria na área rural. Não é benefício assistencial, é trabalho. Lá se contribui sobre a 

comercialização da produção. Mas nessa reforma isso não vai valer nada. Com a seca que nós 

vivenciamos, para aonde foi a produção? E como ficou a contribuição desses trabalhadores, 

particularmente dos menores produtores rurais? 

Então, eu alerto sobre a necessidade de nós debatermos esse tema com profundidade, de não 

sermos emprenhados pelo ouvido por um discurso fácil, em que se usam tabelas feitas com 

dados que o Governo escolhe. Vamos ser profundos nisso. Nós vamos mexer com a vida de 

200 milhões de brasileiros. É preciso que a sociedade se movimente, que o Congresso 

Nacional aprofunde o debate e não deixe ocorrerem aceleração e atropelo na Comissão e 

neste plenário. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Muito obrigado, Deputada.  

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

012.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 20/02/2017-18:36 

Publ.: DCD - 2/21/2017 - 43 CELSO MALDANER-PMDB -SC 
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Sumário 

Expectativa de redução da taxa de juros da economia pelo Comitê de Política Monetária do 

Banco Central do Brasil. Importância da aprovação das reformas trabalhista, previdenciária, 

política e tributária. Congratulação aos Ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e 

Luís Roberto Barroso pela discussão da extinção do foro privilegiado para políticos no País. 

Necessidade de discussão e votação pela Câmara dos Deputados de matéria relativa ao valor 

do teto dos gastos públicos. 

________________________________________ 

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

demais colegas Parlamentares, eu tenho comigo que de tantas características a mais 

importante de todas para se ter sucesso na vida é a autoestima elevada. 

Eu sinto que volta a autoestima à população brasileira - porque os fatos são concretos - pelo o 

que está acontecendo nesse atual Governo de coalisão. 
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Aliás, espero com ansiedade que o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central do 

Brasil, baixe no mínimo 1% da taxa de juros em sua próxima reunião, e não só 0,75%. O nosso 

sonho é a taxa de juros chegar a um dígito até o final do ano. 

Já temos em alguns setores até deflação. Eu acho que está na hora de o Governo inclusive 

baixar a meta de inflação, que é de 4,5%. Eu estou sentindo que nós vamos ter ainda este ano 

uma taxa em torno de 4% ou até menos, bem abaixo da meta. 

As coisas começam a melhorar devido às decisões que estão sendo tomadas.  

É claro que o agronegócio vai ajudar muito. Este ano, vamos injetar na economia 546 bilhões 

de reais. Vamos colher uma safra de 220 milhões de toneladas.  

Não é só sorte, eu acho que o tempo também tem colaborado. Mas há expectativas com 

relação às decisões que estão sendo tomadas e que são muito importantes. 

A Câmara Federal não pode faltar neste momento em que o Brasil tanto precisa, Tem que 

fazer as reformas necessárias, sem tirar direito de ninguém. Pelo contrário, tem que dar 

segurança jurídica, seja na reforma previdenciária, seja na reforma trabalhista, seja na reforma 

tributária ou na reforma política, que temos que votar ainda neste ano. Então o Congresso 

Nacional tem que ser protagonista dessas decisões. 

Eu gostaria também de parabenizar os Srs. Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso. Já 

que nós não temos coragem, não legislamos para acabar com o foro privilegiado no País - eu 

sei que é difícil de aprovar essa matéria aqui no Congresso Nacional -, S.Exas. estão 

estudando uma maneira para acabar com esse abuso. Praticamente 40 mil pessoas gozam 

desse privilégio. Acho que está na hora de regularizar essa situação. 

E mais. Antes de aprovarmos as reformas previdenciária e trabalhista, que são muito 

importantes, a Câmara dos Deputados tem que trazer para o plenário matéria votada pelo 

Senado no final do ano a respeito do valor do teto de gastos públicos, que é de R$ 33.700,00. 

Nós temos que votar essa matéria, porque hoje no Brasil 1 milhão de privilegiados custam 30 

milhões. Não podemos fazer a reforma previdenciária só em cima dos que menos ganham. 

Temos que mexer também com os integrantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 

Ministério Público. Todos têm que dar sua parcela de contribuição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Ocorrência de debate no Município de Boquim, Estado de Sergipe, sobre a reforma 

previdenciária apresentada pelo Governo Temer. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria fosse 

considerado como lido o meu pronunciamento a respeito do grande debate realizado no último 

sábado, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boquim, sobre a reforma da Previdência. 

Estiveram lá presentes o Prefeito de Salgado, o Prefeito de Boquim e o Vice-Prefeito, o Chicão, 

além de muitos habitantes da cidade. 

Tenho certeza de que os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos haverão de fazer 

grandes lutas, grandes mobilizações, vão exigir da bancada federal de Sergipe uma postura 

decente contra esse golpe representado pela atual reforma da Previdência. 

Ao parabenizar o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boquim, o Israel, 

parabenizo todos os sindicatos rurais, as trabalhadoras e os trabalhadores. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã do último sábado, 18 de fevereiro, 

participamos de um debate sobre a reforma da Previdência, no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Boquim. 

Com a participação dos agricultores e agricultoras familiares, falamos sobre os prejuízos e 

consequências da proposta de reforma apresentada pelo Governo Federal, que é o fim da 

Previdência, principalmente para o trabalhador rural. 

Estiveram lá presentes o Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT em Sergipe, 

Dudu Marques; o Jairo da CUT; o Prefeito de Boquim, Eraldo Andrade, e seu Vice, Chicão; o 

Prefeito de Salgado, Duílio Ribeiro; a Maria de Cumbe, Vereadores, representantes de 

sindicatos, entre outros. 

No seminário, tivemos a oportunidade de debater, mostrar as perdas que esta reforma da 

Previdência vai trazer para as pessoas e explicar que o rombo da Previdência que o Governo 

golpista diz que existe é provocado, na verdade, pelo próprio Governo, quando desvincula 

recursos da Seguridade e os destina para outros fins. 

Nós sabemos que este Governo ilegítimo se propõe a acabar com os direitos e conquistas do 

povo e dos trabalhadores brasileiros. 

Temos convicção de que é fundamental a união da classe trabalhadora, que precisa sair às 

ruas, mobilizar-se e dizer "não" a esta reforma, que quer acabar com a possibilidade de os 

brasileiros se aposentarem. 

________________________________________ 
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Distribuição à população dos Municípios de Caxias do Sul e Farroupilha, Estado do Rio Grande 

do Sul, de boletim sobre a reforma da Previdência. Crítica à proposta de reforma apresentada 

pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente.  

Sras. e Srs. Deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Câmara, na sexta-feira 

passada, distribuí um boletim à população sobre o tema da reforma da Previdência. Durante a 

tarde de sexta-feira, nas ruas centrais do Município de Caxias do Sul, onde moro, e depois, no 

sábado de manhã, em um Município vizinho, Farroupilha, entregamos esse material à 

população. 

Em primeiro lugar me chamou a atenção o fato de muitos terem presente que o Governo 

ilegítimo do Sr. Michel Temer propõe uma reforma da Previdência que é lesiva aos interesses 

das pessoas. Não encontrei ninguém que defendesse esta reforma - falei com centenas e 

centenas de pessoas na sexta à tarde e na manhã de sábado.  

As pessoas estão percebendo que não é possível que queiram que o cidadão trabalhe por 49 

anos para conseguir o valor integral da aposentadoria, que é uma média das contribuições 

feitas à Previdência.  

Muitos trabalhadores já entenderam que, com as novas regras, todo o mundo se aposentará 

ganhando menos do que pelas regras atuais, porque não é verdade que exista uma regra de 

transição para aqueles que estão às vésperas de se aposentar. A regra de transição exigirá 

das pessoas que elas trabalhem 50% a mais do que precisariam, pelas regras atuais, para se 

aposentar. Mas não há regra de transição para o cálculo do valor da aposentadoria. Então, por 

exemplo, as pessoas que vão se aposentar em 1 ano vão ter o valor da sua aposentadoria 

diminuído. As novas regras pegam todo o mundo. Os trabalhadores com baixo nível de 

escolarização e menor renda serão ainda mais prejudicados com essa proposta.  

Não podemos admitir que uma proposta dessa natureza seja aprovada por esta Casa. Não dá 

para querer aprovar com rapidez algo que mexe na vida de milhões de brasileiros e de 

brasileiras. Não podemos admitir que, para conseguir garantir 100% do valor a que teria direito, 

uma pessoa fique trabalhando dos 16 anos de idade aos 65 anos, a fim de completar 49 anos 

de contribuição num sistema em que 70% se aposentam ganhando um salário mínimo, e 

ninguém se aposenta ganhando mais do que 5.500 reais por mês. 

Não é verdade que a Previdência seja deficitária. O Governo está mentindo ao não computar 

os valores das contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. Não é verdade que, no 
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curto prazo, vai haver mais aposentados do que pessoas no mercado de trabalho - isso não é 

verdade! Nós precisamos de tempo para fazer um debate sério, a fim de que não seja 

aprovada essa reforma, que prejudicará milhões e milhões de pessoas. Repito: todo o mundo 

será atingido! O Governo quer fazer é um ajuste fiscal de curto prazo e beneficiar bancos e 

seguradoras que vendem aposentadorias privadas àqueles que têm menor renda.  

Não a essa reforma! 

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

________________________________________ 
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Apresentação de recurso à Mesa Diretora pela suspensão da tramitação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. 

Críticas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, quero aproveitar a oportunidade para deixar registrado que já apresentamos à 

Mesa um recurso pleiteando a suspensão da tramitação da PEC 287 com base na própria 

Emenda Constitucional nº 95, que estabelece essa condição.  

Quando há a tramitação de matéria com efeito econômico-financeiro, tem que ser feito estudo 

de habilidade técnica, econômica e financeira. Isso não aconteceu. Aliás, essa exigência 

mandatória pressupõe o apoiamento de um quinto da Casa.  

O recurso já foi apresentado à Mesa. Estamos aguardando a decisão. A partir daí, realmente, 

ficará demonstrado que, quando retira a competência delegada dos Estados e a transfere para 

a Justiça Federal, o Governo tem que implementar várias varas da Justiça Federal para poder 

atender ao que determina a PEC 287.  

Por isso, descumpre a Emenda Constitucional nº 95. E estamos aguardando essa decisão. 

Na verdade, quero chamar a atenção de todas as pessoas, porque já está decorrendo hoje o 

quarto dia do prazo de emendamento. Logicamente, fiquemos atentos, porque após o décimo 

dia as emendas não poderão mais ser apresentadas. E as pessoas não podem deixar de 

prestar atenção, porque vem o carnaval no meio do caminho. E aí é que pode atravessar o 

bloco e acabar arrumando problemas para aqueles que querem fazer as suas emendas, até 
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porque essa emenda da previdência é altamente discriminatória, prejudica todos os 

trabalhadores brasileiros. 

Um mapa publicado hoje no caderno do Folha de S.Paulo mostra que o Brasil será o país que, 

dentro da OCDE, terá as situações mais duras e mais complexas para que a pessoa possa se 

aposentar.  

Portanto, eu queria chamar a atenção para isso. Nós revogamos a Lei Áurea e, de repente, 

estamos tornando o trabalhador brasileiro à situação de escravidão, porque exigir que se 

trabalhe por 49 anos e que tenha 65 anos de idade é suprimir o direito de aposentadoria. 

A idade para se receber os benefícios assistenciais, que hoje é de 65 anos, passará a ser, 

inicialmente, de 70 anos - pode até ultrapassar. Além disso, os trabalhadores não mais estarão 

vinculados ao salário mínimo. O trabalhador rural vai perder a sua aposentadoria, porque só 

terá condições de recebê-lo no sistema contributivo. Eu acho que deviam criar um fundo 

soberano com os resultados positivos do agronegócio brasileiro, para garantir a aposentadoria 

do trabalhador rural. 

Essa previdência que está sendo proposta pelo Governo parece um genocídio com o 

trabalhador. Chamo a atenção de vários Parlamentares que não se deram conta do tamanho 

dessa proposta, que é inexequível. 

Obrigado, Presidente. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio do orador, na condição de Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência 

Social Rural, às mobilizações dos movimentos sociais e entidades representativas dos 

trabalhadores rurais contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou me 

somar também aos abraços que estão sendo dados aqui, merecidamente, às crianças que 

terão um tratamento melhor. Quero dizer que, pela Frente Parlamentar em Defesa da 

Previdência Social Rural, eu vejo com muita satisfação que em todos os Municípios do País, os 
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movimentos sociais, as nossas federações, a CONTAG, no Rio Grande do Sul, a FETAG, 

fazem mobilizações. Amanhã, haverá uma grande mobilização em Santa Cruz do Sul e, no dia 

23, quinta-feira, em Santa Rosa. 

Então, eu quero deixar um abraço a todas as lideranças da CONTAG, da FETAG, dos 

movimentos dos trabalhadores rurais. Estamos juntos! Eu presido a Frente Parlamentar contra 

essa reforma que tira direitos do agricultor e da agricultora. 

Então, parabéns às entidades! Dia 21 e 23, haverá mobilizações no Rio Grande do Sul. Eu sei 

que todo o País está se mobilizando contra essa reforma cruel e nefasta para os trabalhadores. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da realização de atos públicos no Estado do Rio Grande do Sul contra a proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu quero fazer uma afirmação que considero relevante. Nesta questão da reforma da 

Previdência, mais importante do que fazermos aqui na Casa audiências públicas importantes e 

necessárias, como já houve na semana passada e haverá nesta semana, e outras tantas que 

precisam acontecer, são os atos públicos que precisamos fazer na base, no meu Estado. 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG, os sindicatos, o sindicato dos 

trabalhadores rurais e os empreendedores, todo mundo está vendo que nós estamos entrando 

em uma fria. 

O Governo está com uma proposta que obriga a contribuir para a Previdência, cobra caro da 

Previdência, mas não devolve os direitos nem os haveres. Vai negar a aposentadoria para o 

cidadão e para a cidadania! E isso, Sr. Presidente, nós não podemos permitir. 

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

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifesto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do 

Município de Itapiúna, Estado do Ceará, contra a proposta de reforma da previdência social. 

________________________________________ 

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

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Itapiúna, Ceará, 

para participar de manifesto contra a proposta de reforma da previdência. O Sindicato se 

posiciona contra propostas de alteração na idade mínima, tempo de contribuição, pensão por 

morte, entre outros aspectos.  

O mais popular nesse debate foi Michel Temer. Nunca ele foi tão falado como nesse debate 

dos agricultores e agricultoras no Ceará.  

Peço o registro desse manifesto nos Anais e que seja divulgado no programa A Voz do Brasil, 

porque os sindicalistas rurais estão preocupados com essa mudança na previdência social, que 

prejudicará não só as mulheres, mas também os homens. Na agricultura, começa-se a 

trabalhar mais cedo. A partir de 10 anos, principalmente no Nordeste, nós estamos com a 

enxada e com a pá nas mãos, puxando terra para os pés. E essa reforma propõe uma 

aposentadoria no além. 

Muito obrigado.  

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itapiúna - Ce 

Órgão Sindical do 1º grau de acordo com a Lei nº 4.214 de 02/03/1963 

Carta assinada pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

CNPJ 05.243.019/0001-82. Fundado 12/02/1972 - Carta Sindical nº 315.732/72 

Idade mínima 

Tanto homens quanto mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos incluindo 

professores, à exceção de militares. A reforma prevê ainda um mecanismo de ajuste 



 

222 
 

automático dessa idade mínima de acordo com o aumento da chamada "sobrevida" da 

população brasileira. 

Prazo de contribuição 

O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15 anos para 25 

anos. 

Pensão por morte 

O valor pago à viúva ou ao viúvo passará a ser de 50% do valor do benefício recebido pelo 

contribuinte que morreu com um adicional de 10% para cada dependente do casal. As pensões 

também não serão mais vinculadas ao salário mínimo. 

A regra proposta pelo governo prevê, por exemplo, que uma viúva poderá receber 60% do 

benefício se o casal tiver um filho. O INSS pagará 100% do benefício apenas aos pensionistas 

que tiverem cinco filhos. 

Além disso, o valor extra pago por conta do número de dependentes não será agregado à 

pensão no momento em que os filhos completarem 18 anos. Também não será possível 

acumular esse benefício com outra aposentadoria ou pensão, mas as acumulações existentes 

não serão revertidas. 

Público e privado 

As novas regras previdenciárias irão equiparar os direitos e benefícios de trabalhadores do 

setor privado e do público. 

Trabalhadores rurais 

Os trabalhadores rurais, que até agora não eram obrigados a contribuir para o INSS, terão de 

fazer contribuições para se aposentar. A alíquota do rural será obrigatória, mas a ideia é que 

seja baixa. Para ser cobrada, terá de ser enviado um projeto de lei ao Congresso após a 

eventual promulgação da PEC da reforma da Previdência. Será provavelmente atrelada ao 

salário mínimo. Valerá a idade mínima dos 65 anos. 

Valor do benefício e teto do INSS 

Segundo o governo, não haverá aposentadoria menor do que o salário mínimo. Por outro lado, 

o trabalhador que desejar se aposentar recebendo o valor integral deverá contribuir por 49 

anos. 

Pelas simulações, se uma pessoa tem 65 anos, mas contribuiu somente por 25 anos, por 

exemplo, ela teria direito 76% do teto do INSS. Com 26 anos de contribuição, o trabalhador 

passa a ter direito a 77% do valor do teto do INSS e assim por diante até chegar aos 49 anos 

de contribuição - para ter direito ao teto do INSS. 

Já a idade mínima para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) passará de 

65 anos para 70 anos. Já a transição durará dez anos para a nova idade estipulada. O valor do 

benefício agora também passará a ser definido em lei. Atualmente, ele é baseado no salário 

mínimo. Segundo o governo, ainda não é possível dizer se o pagamento será corrigido pela 

inflação. 

Estados e municípios 
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A reforma prevê que os estados e municípios terão de criar fundos de previdência 

complementar, ou poderão aderir ao fundo que já foi criado pelo governo federal, o Funpresp - 

com sua parcela de contribuição patrocinada pelas unidades da federação. As sanções para 

quem não tiver fundos de previdência complementar serão definidas na lei de responsabilidade 

previdenciária, que já foi anunciada pelo governo federal, mas que ainda será criada. 

Abelardo Barros 

Secretário Geral. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em debate promovido pela Força Sindical, na cidade de São Paulo, com 

o Deputado Arthur Maia, Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da seguridade social. Satisfação com o resultado do debate acerca da 

excepcionalidade dos riscos dos profissionais da segurança pública e da necessidade de 

individualização de categorias da área na reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MAJOR OLIMPIO (Bloco/SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem houve 

um intenso debate na Força Sindical, em São Paulo, com representantes sindicais de todo o 

País ligados à Força. 

Estivemos com o Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, Deputado 

Arthur Maia. Tive a oportunidade de, junto com o Coronel Muller, da FENEME, e o Coronel 

Tadeu, da Coordenadoria das Entidades Representativas de São Paulo, mostrar ao Relator 

que temos o apoio dos sindicatos de todo o País no que se refere à excepcionalidade do risco 

da atividade dos policiais e bombeiros do nosso Brasil. Não só do policial militar, mas também 

dos policiais federais, dos policiais civis, da polícia técnico-científica, dos guardas municipais, 

dos agentes penitenciários, dos agentes socioeducativos, dos agentes de escolta e vigilância, 

que têm que ser tratados de forma diferente em relação à previdência. 
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Fiquei extremamente feliz. 

Quero agradecer à Força Sindical a representação de mais dois sindicatos... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da realização de atos públicos por agricultores contra a reforma previdenciária nos 

Municípios de Santa Cruz do Sul e Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, e da realização 

de fórum gaúcho de entidades contra a proposta do Governo Michel Temer.  

 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quanto mais as pessoas 

conhecem o projeto da reforma da Previdência, mais o rejeitam, porque elas vão trabalhar até 

morrer ou vão se aposentar mal. Esse negócio de ajudar o povo, é só ajuste fiscal! Não se vai 

ajudar o povo. Essa medida vai piorar a vida das pessoas. Por isso, conhecendo, as pessoas 

rejeitam essa reforma. 

Hoje, em Santa Cruz do Sul, há um grande ato dos agricultores; depois de amanhã, em Santa 

Rosa, haverá mais um ato dos agricultores; na sexta-feira de manhã, haverá no Estado a 

ampliação do Fórum com todas as entidades, e todos contra a reforma da Previdência. 

Este é o nosso apelo nacional: comitês em todos os Municípios e Frentes Parlamentares, 

vamos rejeitar esta que é a mais cruel e a pior das reformas de Temer, que retira a 

aposentadoria do povo trabalhador. 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em reuniões nos Municípios de Caiuá, Presidente Prudente e Teodoro 

Sampaio, Estado de São Paulo, destinadas ao debate da proposta de reforma da Previdência 

Social. Preocupação da população com possíveis dificuldades para a conquista da 

aposentadoria. Saudação a movimentos sociais presentes em manifestação no Ministério das 

Cidades em defesa da retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida.  

________________________________________ 

O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que estive, 

neste final de semana, no Pontal do Paranapanema, visitando as cidades de Caiuá, Presidente 

Prudente e Teodoro Sampaio, em reuniões com Prefeitos e Vereadores de diversos partidos. 

É unanimidade a preocupação da população - principalmente naquela região, que é muito 

parecida com as periferias das cidades grandes e de todo o meio rural, com perspectiva de 

vida abaixo da média brasileira - com a reforma da Previdência, que vai, na verdade, fazer a 

transferência de dinheiro dos mais pobres, que não terão a oportunidade de se aposentar, para 

a classe média alta e os ricos, que terão essa oportunidade e o apoio do Estado. Aqueles que 

precisam do apoio do Estado não poderão se aposentar. 

Também quero aproveitar a oportunidade para saudar os movimentos sociais do campo e da 

cidade, cujos representantes estão hoje no Ministério das Cidades, lutando para a retomada do 

Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Era o que tinha a dizer. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iniciamos os trabalhos de 2017 nesta Casa com muitos 

desafios. 

Depois de anos de avanços, conquistando direitos sociais, inclusão, transparência e 

participação social, enfrentamos agora um Governo ilegítimo, que quer impor muitos 

retrocessos. 



 

226 
 

Vêm aí mais medidas para dilapidar o patrimônio brasileiro, como estão fazendo com o 

petróleo e as telecomunicações.  

Vêm aí novas leis para facilitar o lucro, à custa da saúde, da educação, do meio ambiente, da 

vida. 

Vem aí uma reforma da Previdênda desenhada para retirar direitos.  

Vem aí a tentativa de rasgar a CLT, solene senhora, promulgada em 1943 por Getúlio Vargas, 

que contém a Consolidação das Leis Trabalho. Essa norma foi uma grande conquista, em um 

país que há pouco tempo deixava para trás a escravidão! 

Gosto de lembrar que os direitos são conquistados através da política. E também podem ser 

retirados através dela, como vem fazendo o Governo golpista. 

Aqui no Congresso, meus colegas de bancada e eu seguimos na luta para impedir esses 

retrocessos e avançarmos em direção a um Brasil mais justo e sustentável. 

Vamos resistir, com muita garra, porque a jornada vai ser árdua. 

Nenhum direito a menos! 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de 

comunicação da Casa e nao programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à candidatura de José Calos Sandrini ao cargo de Prefeito Municipal de Piraí do Sul, 

Estado do Paraná. Perda de direitos pela população de baixa renda no Brasil na proposta de 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 
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O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu gostaria de destacar que no próximo dia 2 de abril teremos novas eleições em 

alguns Municípios paranaenses.  

Destaco principalmente a nova eleição no Município de Piraí do Sul, cidade de extrema 

importância na região dos Campos Gerais, onde nós apresentamos uma chapa alternativa 

responsável, que conhece os problemas da cidade, com José Carlos Sandrini e Ludi, candidata 

ao cargo de Vice-Prefeita. 

Tenho certeza absoluta de que o povo de Piraí do Sul irá corrigir os equívocos que 

aconteceram nos últimos anos e colocar a cidade no rumo certo. 

Além disso, eu gostaria de registrar, nestes poucos segundos que me restam, a minha 

preocupação extrema com essa reforma da Previdência, que ataca o direito dos mais pobres 

para fazer um ajuste fiscal e pagar banqueiro. Esse era o grande acordo que estava sendo 

discutido no passado nesta Casa. Eu quero ver quem vai ter vergonha de acompanhar essa 

atrocidade contra o povo mais pobre. 

Era o que tinha a dizer. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de realização de ato público na Câmara dos Deputados contra as reformas 

previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, antes de 

mais nada, quero registrar que amanhã acontecerá nesta Casa um ato público contra as 

reformas previdenciária e trabalhista. O evento é patrocinado pelo Fórum Interinstitucional de 

Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social - FIDS. Estaremos todos juntos nessa 

causa. 
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Sr. Presidente, nós temos denunciado que essa reforma nada mais é do que fazer com que o 

trabalhador e a trabalhadora percam os seus direitos sociais. Nós temos ouvido aqui, inclusive, 

que nós queremos nos aposentar cedo, mas estamos, sim, é retirando do trabalhador 

brasileiro, principalmente o do campo, a possibilidade de se aposentar.  

O trabalhador do campo começa a trabalhar aos 8 anos de idade. Como é que agora ele vai ter 

que contribui por mais 49 anos para poder se aposentar? Ele nunca vai conseguir se 

aposentar, Sr. Presidente! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em reuniões com consultores legislativos, especialistas na área 

previdenciária e representantes da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil - ANFIP para obtenção de informações a respeito da reforma da Previdência 

Social, com vistas ao atendimento dos anseios da sociedade. 

________________________________________ 

O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento 

V.Exa., as Sras. e os Srs. Deputados. 

Venho falar da reforma da Previdência. Estou me debruçando sobre essa matéria porque tenho 

o hábito de estudar com profundidade as temáticas a mim apresentadas e que escolho. Uma 

delas é a reforma da Previdência. 

Daqui a pouco, nós teremos uma reunião na Liderança do PRB, com consultores legislativos e 

especialistas na área previdenciária, que irão nos trazer as informações que queremos e 

precisamos ouvir. Muitas vezes, não são essas as informações que, infelizmente, o Governo, 

tende a trazer para esta Casa, por intermédio dos seus representantes, como vimos na última 

audiência ocorrida na Comissão da Reforma da Previdência. 

Hoje ainda, às 3 horas da tarde, receberei em meu gabinete a Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP. Eles, que fazem anualmente um 
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levantamento a respeito do Orçamento - o que envolve a Previdência -, dizem que há 

superávit, enquanto que o Governo fala que há déficit. 

Então, o nosso trabalho é ouvir todas as partes, para que façamos um juízo de valor e, assim, 

possamos atender aos anseios da sociedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Governo Federal pela proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que só 

um governo ilegítimo como o do Temer tem a coragem de mandar para esta Casa uma reforma 

da Previdência como a que mandou. 

Acredito que os Deputados e as Deputadas não terão coragem de votar a favor dessa reforma. 

Quem o fizer demonstrará que é, no mínimo, covarde, porque ela pretende acabar com a 

Previdência Social e, inclusive, com os futuros idosos deste País. 

Peço que o programa A Voz do Brasil divulgue esta minha fala, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inconformidade com decisões do Supremo Tribunal Federal, de pagamento de indenização a 

presidiários encarcerados em instituições prisionais superlotadas e de rejeição da 

desaposentação. Contrariedade à proposta da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Supremo Tribunal Federal, que deu a decisão de que o Estado deve indenizar o preso, é o 

mesmo Supremo que negou a desaposentação. É uma coisa que não dá para entender. 

O aposentado volta a trabalhar, contribui e reclama essa condição, mas o Supremo nega. E, 

para os presos, o Supremo manda pagar indenização através do Estado. É uma coisa sem 

nexo, sem sentido, que queria deixar registrada aqui agora. 

E quero lembrar que, lamentavelmente, muitos Parlamentares votarão, sim, essa reforma da 

Previdência, fazendo o jogo de orientação da Liderança. Parece que alguns que vão votar são 

filhos de chocadeira, não devem ter pai nem mãe. Se tivessem pai e mãe, não votariam essa 

reforma da Previdência que acaba com o trabalhador rural, acaba com o benefício assistencial, 

escraviza o trabalhador normal, acaba com a aposentadoria insalubre, penosa e perigosa.  

É um inferno o que estão fazendo na vida do trabalhador! Vá para o inferno quem fez essa 

reforma! 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - 

FETAEMG por mobilização de trabalhadores para participação em protesto contra a reforma da 

Previdência apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, registro a nossa posição contrária à reforma previdenciária e à 

reforma trabalhista. Essas duas matérias, que estão andando em conjunto, prejudicam os mais 

necessitados, sobretudo a classe trabalhadora. 

Quero neste momento parabenizar o movimento sindical rural, a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, em especial a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, que promoveu na semana passada uma 

grande mobilização. Colocou em ruas das principais cidades de Minas Gerais, em frente das 

agências do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, um grande número de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, e também de trabalhadoras e trabalhadores urbanos, que se 

manifestaram contra a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. 

Imaginem, por exemplo, se conseguíssemos algum avanço na reforma da Previdência. A 

jornada intermitente derrubaria todas as conquistas que a classe trabalhadora... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Mandato) - Muito obrigado, Deputado. O seu pronunciamento 

será divulgado no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas às propostas do Governo Federal de reforma trabalhista e previdenciária. 

Encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, pelo Governador Tião Viana, de 

projetos de lei sobre concessão de reajuste salarial a servidores públicos estaduais. 

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fazer um registro muito importante. O Governo 

Michel Temer retira agora direitos dos trabalhadores através da reforma previdenciária e da 

reforma trabalhista - no ano passado, apresentou a PEC da Maldade -, realiza um forte ataque 

aos servidores públicos, aos professores da educação básica, aos policiais civis. Já o Governo 

do Estado do Acre encaminha hoje à Assembleia Legislativa uma proposta de reajuste salarial 

para os servidores públicos. 

É importante que façamos esse registro, que mostra que outro sistema é possível. A Deputada 

Margarida Salomão acabou de dizer de maneira clara que o Governador Pimentel decidiu que 

não vai fazer arrochos como os que estão sendo impostos pelo Governo Federal. 

Nós votamos aqui, no ano passado, o Projeto de Lei Complementar nº 257, de 2016, que 

tentava exatamente promover esse arrocho, e hoje temos uma notícia como essa. Os 

Deputados do PSOL, como o Deputado Edmilson Rodrigues, o Deputado Jean Wyllys, do 

Estado Rio de Janeiro, e os Deputados do Rio Grande do Sul sabem disso. 

O Governador do Acre encaminha hoje à Assembleia Legislativa não só a proposta de reajuste, 

mas também a reformulação dos planos de carreiras e salários dos servidores, a recomposição 

salarial de vários servidores, as melhorias nos sistemas de progressões, de promoções, as 

vantagens adicionais e gratificações. O incremento é de 124 milhões de reais, só neste ano de 

2017, na folha de pagamentos do Estado do Acre. 

Diga-se de passagem que o Estado do Acre, em nenhum momento, atrasou salários, enquanto 

15 Estados da Federação parcelaram salários, três praticamente declararam falência, com os 

decretos de calamidade financeira. 

É importante dizer que várias categorias vão ser alcançadas por essa medida do Governador 

Tião Viana: policiais civis, servidores da área da segurança, da educação, da saúde, do 

Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, gestores de política pública, das procuradorias-

gerais, servidores de nível superior e técnicos em gestão. 

Então, é uma grande notícia que nós temos hoje para o Estado do Acre. Demonstra claramente 

que é possível fazer um governo que atua com austeridade, um governo que continua 

mantendo os investimentos nas diversas áreas, mas que igualmente tem uma compreensão 

muito séria, uma visão clara de que, sem a valorização dos servidores públicos, o serviço 

público não vai a lugar nenhum. 

O Governo do Acre vai exatamente na contramão daquilo que o Governo Federal, o Governo 

ilegítimo de Michel Temer, tem feito. O Governo Temer tem promovido um processo de 

desmonte da Previdência, dos direitos trabalhistas e de desvalorização dos servidores públicos 

e dos trabalhadores em geral. 
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a divulgação, no programa A Voz do Brasil, deste 

pronunciamento, que trata dessa grande vitória dos servidores públicos acreanos. O Governo 

do Acre dá um exemplo para os demais Estados e para o Governo Federal, que não tem 

nenhum compromisso com os servidores públicos. 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Prejuízos aos professores de eventual aprovação da proposta do Governo Michel Temer de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, já há um consenso na sociedade de que a reforma da Previdência se presta tão 

somente a retirar direitos da classe trabalhadora. 

Na semana passada, eu relatei aqui os efeitos dessa reforma sobre o magistério da educação 

básica, pois a PEC suprime o direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial não é 

nenhum privilégio, é uma compensação pelo exercício dessa atividade penosa que 

sistematicamente vem se tornando precária ao longo de décadas. 

Hoje eu volto aqui, Sr. Presidente, para relatar mais uma malvadeza dessa PEC em relação à 

categoria dos professores: ela vai acabar com a possibilidade de os professores com dois 

contratos de trabalho acumularem aposentadorias. 

Como nós sabemos, os professores recebem em média 50% do salário que categorias 

profissionais com o mesmo nível educacional recebem - 50%! Por isso, os professores são 

submetidos a cargas desumanas de trabalho. Isso é muito comum, mais de 45% dos 

professores do Brasil trabalham 20 horas na rede municipal e 40 horas na rede estadual ou 

vice-versa, trabalham 40 horas na rede particular e 20 horas na rede pública ou vice-versa. 
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Fazem isso para que suas aposentadorias possam ser maiores. Mas agora a PEC acaba com 

esse direito: os professores que têm se matado dando 60 horas de aula vão perder o direito a 

essa aposentadoria. Por que isso? Porque vão receber uma aposentadoria com base na média 

de suas contribuições. 

É uma verdadeira malvadeza. Não adianta a pessoa ter trabalhado por 10, 15 anos para 

melhorar o seu salário como docente, pois a PEC acaba com a possibilidade de acúmulo de 

aposentadoria. 

Dizem que discurso sobre educação feito por político é demagogia. Vamos, agora, ter a 

oportunidade de provar se é ou não. Eu quero ver nesta Casa quem vai votar contra os 

interesses do professor. Eu quero ver o Deputado ou a Deputada que diz que educação é 

prioridade ter a coragem de no dia da votação da reforma votar contra os interesses do 

profissional mais importante, do profissional fundamental na construção de uma Nação 

desenvolvida e socialmente justa, votar contra os interesses do magistério, especialmente, do 

magistério da educação básica. Quero ver isso. 

Vamos nos unir contra a reforma de um Governo golpista! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já há um entendimento consensual de que a reforma 

da Previdência se presta tão somente à retirada de direitos do trabalhador. 

Como disse aqui na semana passada, no caso do magistério da educação básica, a PEC 

suprime o direito à aposentadoria especial dos atuais professores e professoras abaixo da 

idade de corte de 50 anos (homem) e 45 anos (mulher), bem como para os futuros 

profissionais que ingressarem na carreira. 

É um ataque frontal aos direitos conquistados pelos professores, porque rompe com o regime 

especial de aposentadoria a que têm direito, não por privilégio, mas por compensação ao 

exercício de uma atividade penosa e sistematicamente precarizada ao longo de décadas. 

Outra malvadeza dessa reforma é que ela vai acabar com a possibilidade de professores e 

professoras com dois contratos de trabalho acumularem aposentadorias. A proposta em 

tramitação prevê o fim do acúmulo de aposentadorias e limita a apenas um o benefício a ser 

pago. 

De acordo com as regras apresentadas no texto, docentes com dois contratos terão o valor dos 

seus benefícios calculado pela média geral de suas contribuições ao longo da vida laboral, o 

que resultará em queda no valor da remuneração. Por exemplo, a pessoa que começou a 

trabalhar com 18 anos ganhando um salário baixo e teve esse salário melhorado aos 40 anos, 

segundo as novas regras, sua aposentadoria será calculada com base na média geral de todas 

as suas contribuições. 

Ou seja, não adianta essa pessoa ter ganhado um salário bom nos útlimos 10 anos de sua vida 

trabalhista, porque o valor do auxílio vai diminuir muito em razão do fato de o cálculo do 

benefício estar baseado nessa média geral das contribuições da pessoa. 
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Importante lembrar que a regra de transição também não contempla essa situação de 

professores e professoras com dois contratos e que perfazem até 60 horas. Não há, também, 

no texto da reforma, nenhuma regra de transição específica para esse caso. 

Quem hoje tem várias aposentadorias não terá problema, porque usufrui o direito adquirido. 

Contudo, para quem ainda não se aposentou e pretendia acumular duas aposentadorias, não 

haverá mais essa possibilidade. Há muitos casos de professores e professoras com contrato 

de 20 horas numa escola e de 40 horas em outra. Esse tempo de investimento será perdido, 

mesmo que tenha cumprido todos os requisitos exigidos pelas regras propostas para se 

aposentar. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações à Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - 

ANFIP e ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE 

pela publicação do documento intitulado Previdência: reformar para excluir? contra a proposta 

de reforma previdenciária. Saudação aos Deputados da base governista por apoio a 

proposições relativas a alterações na proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria parabenizar a 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - ANFIP e o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE pelo lançamento desse 

material muito bem elaborado que desmascara os argumentos que o Governo golpista está 

usando para justificar a destruição da Previdência Social, mostrando todos os itens do projeto 

que causam prejuízo aos direitos dos trabalhadores, cujo título é: Previdência: reformar para 

excluir?  

Parabenizo os colegas Parlamentares que, apesar de serem da base do Governo, estão se 

sublevando aqui na Câmara, pegando assinaturas de projetos para alterar os descalabros 

causados por essa matéria que destrói o patrimônio do direito do trabalhador, que destrói a 
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Previdência Social, que acaba com as distinções entre os sexos, que acaba com a 

possibilidade de o trabalhador rural se aposentar e afasta o trabalhador urbano da... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reportagem da TV Globo sobre a precariedade do atendimento hospitalar a pacientes de 

câncer em Municípios brasileiros. Solicitação ao Presidente da República e ao Ministro da 

Saúde de providências para garantia do cumprimento de lei relativa à prioridade no 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS de pessoa diagnosticada com câncer. 

Conveniência de amplo debate sobre a reforma da Previdência Social pela Câmara dos 

Deputados. Premência da realização das reformas trabalhista e tributária. Necessidade de 

investimentos em infraestrutura e de desburocratização dos empreendimentos no Brasil. 

Defesa do aumento da transferência de impostos arrecadados pela União aos Municípios e 

Estados.  

________________________________________ 

O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Líder do PSDB, Ricardo 

Tripoli, que me deu a condição de falar como Vice-Líder, nesse tempo precioso da Liderança, 

até porque nós podemos, com esse tempo, externar melhor a nossa opinião. 

Antes de entrar no tema específico da minha fala, eu quero dizer a V.Exas. que mais uma vez 

a TV Globo, através do seu jornal Bom Dia Brasil, mostra uma reportagem sobre a difícil 

realidade que a maioria dos nossos munícipes, dos cidadãos brasileiros enfrenta, quando 

passa por um tratamento ou tem a necessidade de um tratamento para o câncer. Não há 

insumos. Não há infraestrutura. Não há materiais. Não há laboratórios. Enfim, não há nada 

para atendê-los, em especial nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil. É um descalabro! Todo o 

Brasil sabe que câncer não espera.  
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Então, eu faço novamente um apelo ao Ministro da Saúde e ao Presidente da República para 

que tomem as devidas providências para que as pessoas que precisam urgentemente de 

tratamento radioterápico, quimioterápico, etc. venham a ser atendidas.  

Apelo também para que se cumpra a lei que foi aprovada nesta Casa, que reza que uma 

pessoa diagnosticada com câncer tem obrigatoriamente até 60 dias para ser tratada pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

Sr. Presidente, venho a esta tribuna hoje falar sobre a necessidade de este Brasil, de esta 

Casa, de este Parlamentar enfrentar o que os cidadãos brasileiros já enfrentam há bastante 

tempo, a falta de dinheiro no bolso, a falta de recursos para pagar suas dívidas, para sustentar 

suas famílias, como acabei de dizer, para ter um tratamento decente de saúde e outras coisas 

mais.  

Esta Casa está debatendo a reforma da Previdência, que a maioria dos brasileiros entende, 

sabe que é necessária. Entretanto, há de se fazer uma pergunta neste Congresso, neste 

Parlamento, e imagino que é o que os Parlamentares estão fazendo, sejam eles de qual 

vertente for: que tipo de reforma será feita?  

É lógico que é necessária uma reforma que resolva os problemas da nossa Previdência, que 

não permita que ela continue indo de mal a pior, que atenda aos anseios daqueles que vão se 

aposentar no futuro e daqueles que já estão para se aposentar, para que não percam direitos 

já conquistados.  

Entretanto, esta reforma precisa ser amplamente debatida nesta Casa com as entidades 

representativas e com a sociedade de um modo geral, para que tenhamos, de fato, uma 

reforma que atenda não só aos anseios da economia, mas também aos anseios da população.  

Sr. Presidente, não é só da reforma da Previdência que o Brasil está precisando. Estamos 

precisando de outras reformas, de outras ações urgentes para o País. Hoje ele é um paciente 

que saiu do coma, devido às últimas medidas tomadas. A recuperação econômica está sendo 

alardeada pelo Brasil e mundo afora, já é realidade. Trata-se de um paciente que saiu do 

coma, mas continua na Unidade de Terapia Intensiva - UTI, continua precisando de 

tratamentos médicos, continua precisando de tratamentos por parte desta Casa e por parte do 

Governo Federal. E esses tratamentos exigem sacrifício.  

Quero dizer a V.Exas. que precisamos, sim, aprovar urgentemente a reforma trabalhista nesta 

Casa, para que, de fato, gere emprego. Ao gerar emprego, nós estaremos gerando renda; ao 

gerar renda, nós estaremos gerando ao Brasil também dividendos, impostos, estaremos 

movimento a nossa economia. A legislação trabalhista é, sim, arcaica. E o Brasil precisa 

enfrentar esse grande problema para que volte a se recuperar economicamente. 

Nós precisamos de investimento maciço em infraestrutura. A infraestrutura brasileira continua 

sendo uma vergonha. Há de se reconhecer que nos últimos 20 anos houve alguns avanços, 

mas muita coisa ainda precisa ser feita no País. 

A infraestrutura brasileira é uma vergonha internacional. O mundo todo comenta a nossa malha 

viária, os meios de transporte. Enfim, nós precisamos de uma infraestrutura que de fato atenda 

economicamente o nosso País e a nossa sociedade de uma forma geral. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisamos também desburocratizar o País. 

Precisamos de uma reforma, sim. O Brasil não tem uma burocracia, mas uma "burrocracia" que 

atrasa, e muito, os nossos investimentos; que atrasa, por exemplo, o empreendedor que quer 
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iniciar sua empresa ou comércio, e muitas vezes vê prejudicado o andamento do seu 

empreendedorismo. E, diga-se de passagem, a área que mais cria e mantém empregos são os 

micros e pequenos negócios no País. 

Nós precisamos ainda, Sras. e Srs. Deputados, repensar a redistribuição do que se arrecada 

em nosso País por meio dos impostos, o chamado Fundo de Participação dos Municípios e o 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Não dá para a União ficar com mais 

de 70% daquilo que se arrecada, enquanto os Municípios e os Estados dividem um pouco 

menos de 25%. É um absurdo que isso continue acontecendo no País! 

Lembro que ninguém mora no Brasil, mas, sim, nas cidades, e que todos são munícipes. São 

os Prefeitos que precisam enfrentar as mazelas e atender às demandas da cidade. Os 

Governadores, da mesma forma. Estão falando de segurança pública aqui, mas os Estados 

não estão tendo dinheiro para investir de forma clara na questão da segurança pública. 

É preciso, sim, uma reforma tributária nesta Casa. Nós precisamos arrecadar melhor e também 

desonerar o empreendedor brasileiro, o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, para que 

eles paguem um imposto justo. Que aquele que ganha mais pague mais, sim, mas que ele 

também tenha condições de acesso aos serviços garantidos pela nossa Constituição, da 

mesma forma que as pessoas mais carentes, mais pobres. 

Enfim, Sr. Presidente, o Brasil precisa, sim, de reformas, mas reformas sérias, que exigem 

deste Parlamento posições concretas. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra decisão do Supremo Tribunal Federal - STF sobre o direito ao preso em 

condição de superlotação carcerária de recebimento de indenização do Estado. 

________________________________________ 
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O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou começar falando sobre a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, na semana passada, contra toda a população brasileira trabalhadora e as pessoas de 

bem, de indenizar presos por superlotação. 

Então, a pessoa vem, rouba, mata, estupra, faz tudo de ruim com a população brasileira, é 

beneficiada pelas leis brasileiras, que não punem o preso, e ainda é agraciada com uma 

indenização pelo fato de estar numa cela superlotada. 

Ora, se o crime aumenta dia a dia neste País é porque existe impunidade; é porque o crime 

está compensando. E está compensando mesmo, porque eu vou roubar, vou matar, vou 

estuprar, vou tomar do alheio e, ainda, depois de preso, terei direito a exigir uma indenização 

por estar na cadeia, sofrendo, segundo eles, maus-tratos. 

Outra coisa: há poucos anos, o Supremo decidiu que o brasileiro não tinha direito adquirido. 

Isso porque, logo no início do Governo Lula, foi feita a reforma da Previdência - uma reforma 

maldosa, que o FHC não quis fazer na época, não deu para fazer, e então o Lula foi lá e fez. A 

bancada toda aqui, em 2003, aprovou essa reforma contra o trabalhador, que já tinha direito 

adquirido. 

Quer dizer, o Supremo entendeu que o trabalhador não tinha direito adquirido naquela reforma 

da Previdência e, agora, profere essa sentença. Portanto, é uma decisão atrás da outra contra 

a população brasileira.  

Está acontecendo no País uma carnificina, a criminalidade está alta, e a impunidade faz com 

que o crime compense. Deputado Alberto Fraga, o crime compensa. Eu acho que o maior 

incentivo que se está dando ao crime são as decisões judiciais e as leis brasileiras. Elas 

incentivam o crime diariamente, e essa decisão veio só para auxiliar, mais uma vez, o 

criminoso. 

Sr. Presidente, a criminalidade, com todo esse incentivo da legislação brasileira e do nosso 

Poder Judiciário como um todo, só aumenta. 

Ontem, já, no Recife, explodiram uma empresa de segurança. Jogaram o muro todo abaixo, 

metralharam todo mundo com armas de guerra e roubaram a empresa que presta serviços de 

segurança para agências financeiras. Roubaram uma fortuna. 

E eles fazem isso diuturnamente - operações de guerra, operações com armas que só são 

utilizadas em guerras. Eles as usam contra a população brasileira e não estão nem aí para 

quem vão acertar, aonde vão acertar. São explosões que acabam com quarteirões inteiros, 

abalam todas as construções. 

E eles ainda encontram apoio na legislação brasileira e no nosso Poder Judiciário, que profere 

uma sentença como essa, para indenizar preso que ficar sujeito a superlotação. Quer dizer, 

não se pode prender mais ninguém! 

Vão cometer crimes, vão estuprar, vão entrar na casa de nossos familiares, vão massacrar 

nossos pais, vão seviciar nossas filhas, e todos vamos ter que ficar quietos, porque não temos 

mais policiais. 

Fica registrado este nosso protesto. 

Não sei por que eles não decidem que quem fica na fila do SUS ou quem está quase morrendo 

nos corredores dos hospitais também tem que ser indenizado. 
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Não sei por que não decidem indenizar quem sobrevive em condições de semivida nas favelas, 

sem esgoto, sem saneamento básico. Por que só o criminoso, que é perverso, tem esse 

direito? 

A educação no nosso País está uma lástima, sem investimento nenhum. As nossas crianças, 

principalmente no interior do Norte e do Nordeste, andam quilômetros para chegar à escola, 

num sofrimento danado, mas não têm direito a indenização. 

No entanto, o criminoso, que mata, que estupra, que vicia o filho alheio, este, sim, merece a 

nossa consideração e não pode sofrer nem um pouquinho após ser preso, porque tem direito a 

indenização, se a cela estiver superlotada. 

E onde se vai colocá-los? Vai-se deixar esse pessoal solto, para eles barbarizarem, para eles 

matarem, para eles torturarem a nossa população? 

Portanto, Sr. Presidente, ficam aqui registrados a nossa fala, o nosso protesto e a nossa 

estupefação com uma decisão desse tipo, tomada no nosso País. É só no Brasil que se tomam 

decisões como essa! 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

013.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-12:06 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 56 VITOR VALIM-PMDB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Condições para o apoio do orador à reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Vou ser bem breve, Sr. Presidente. 

Vou inclusive falar menos de 1 minuto. 

Eu só quero aqui dizer que sou peemedebista, mas, antes de tudo, tenho que prezar pela 

justiça. Eu não posso votar a reforma da Previdência da maneira como está, colocando o 
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agricultor rural para trabalhar igual ao urbano. Isso não posso, por hipótese alguma. Quero 

deixar isso claro de antemão. 

Como eu já dizia em dezembro, só voto essa reforma da Previdência na hora em que a lei for 

aplicada neste País, e que não houver nenhum servidor público marajá, ganhando acima do 

teto constitucional. 

Fala-se muito em reforma da Previdência, que é necessária, mas, enquanto isso, aqui no País 

e nos Estados, existem servidores que estão ganhando 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil 

reais.  

Quem quer ser milionário vá para iniciativa privada e não enriqueça à custa do dinheiro público! 

Só voto a reforma da Previdência na hora em que a lei do teto for obedecida neste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

013.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-12:12 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 57 CAETANO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Divulgação, por parte do Governo Federal, de propaganda inverídica sobre déficit na 

Previdência Social. Necessidade de manifestação da Câmara dos Deputados contra proposta 

de reforma previdenciária. Anúncio de apoio à proposta de emenda à Constituição contra a 

reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero dizer a V.Exas. que esta propaganda que o Governo Federal está fazendo sobre a 

Previdência é mentirosa e desnecessária. O Governo está gastando dinheiro público para 

mentir para a sociedade. 
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A Previdência não é deficitária. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil - ANFIP disponibilizou farto material na mídia, dizendo que não existe déficit, 

e sim superávit. 

Nos últimos anos, os superávits foram sucessivos. Em 2006, a Previdência teve 59,9 bilhões 

de superávit; em 2007, foram 72,6 bilhões; em 2008, 64,3 bilhões; em 2009, 32,7 bilhões; em 

2010, 53,8 bilhões; em 2011, 75,7 bilhões; em 2012, 82,3 bilhões; em 2013, 76,2 bilhões; em 

2014, 53,9 bilhões.  

A Previdência teve superávit todos esses anos, Sr. Presidente. Em 10 anos, sobraram 658 

bilhões na Previdência brasileira. Para onde é que está indo o dinheiro da Previdência? Em vez 

da reforma da Previdência, vamos realizar nesta Casa uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

para investigar para onde está indo esse dinheiro da Previdência. 

O que o Presidente ilegítimo está fazendo é uma falácia mentirosa para aprovar uma reforma 

da Previdência, botar 65 anos para homens e mulheres, com 49 anos de contribuição, para 

acabar de vez com a aposentadoria dos trabalhadores rurais. 

Esta Casa tem, à unanimidade, que se manifestar contra este absurdo que o Presidente Temer 

ilegítimo está fazendo. Eu quero ver a posição do PSDB, do PMDB e dos partidos da base 

aliada do Governo Federal em relação a essa reforma imoral da Previdência e a essa reforma 

trabalhista. 

Eu sou contra. Eu voto contra. Assino nesta Casa qualquer emenda que seja contra essa 

reforma da Previdência, que não vai ajudar em nada nem os trabalhadores, nem a sociedade 

brasileira. 

Tenho dito, Sr. Presidente! 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

013.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-12:14 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 113 EDMILSON RODRIGUES-PSOL -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à propaganda do Governo Federal em defesa da proposta de reforma da previdência 

social. 
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________________________________________ 

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

Presidente, o Governo gastou muitos milhões numa propaganda para defender a sua proposta 

de reforma do ensino médio. Eu posso ter divergências com ela, mas estava num nível 

aceitável usar jovens alienados para defender o projeto. 

Mas, hoje de manhã, eu me senti agredido. Eu sou um homem crítico e, juntamente com a 

bancada do PSOL, tenho feito aqui denúncias. Se um político - Deputado, Senador, Presidente 

- se envolver em falcatrua, que seja denunciado, investigado, preso e devolva o dinheiro 

roubado. Eduardo Cunha, por exemplo, sofreu aqui uma oposição firme do PSOL, o que 

garantiu a sua cassação, inclusive.  

Na propaganda em favor da reforma da previdência, o Governo usa dois jovens alienados para 

dizer que a reforma é para punir os políticos, generalizando, como se todo político fosse 

bandido. E usa dinheiro público para fazer esse desserviço à democracia e aos direitos dos 

trabalhadores, para vender esse projeto como favorável ao povo. Isso, realmente, é uma 

violência muito grande. Eu acho que, independentemente de que partido seja, não se pode 

generalizar. E o Governo não tem o direito de usar dinheiro público para transformar a política 

em sinônimo de bandidagem. Se há bandido, que se denuncie e que se puna. Não se pode 

usar o dinheiro público para defender uma ideia indefensável como essa reforma da 

previdência, tentando usar esse sentimento contra a política em geral, usando a imagem de 

jovens, inclusive, para tentar reforçar uma ideia errônea. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

015.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-19:20 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 405 HEITOR SCHUCH-PSB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos a agricultores familiares reunidos no Município de Santa Cruz do Sul, Estado do 

Rio Grande do Sul, em manifestação em defesa da Previdência Social e contra a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria saudar, cumprimentar e felicitar os mais de 10 mil agricultores familiares que estiveram 

reunidos hoje em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, minha terra natal, num ato em 

defesa da Previdência Social deste País e contra a reforma da PEC 287. Mais de 10 mil 

agricultores, com máquinas agrícolas, tratores, equipamentos, pessoas portando os seus 
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símbolos de trabalho, mostrando para a sociedade como um todo que essa reforma vai afastar 

as pessoas do meio rural, vai desestimular o jovem a permanecer na agricultura. E a nossa 

agricultura não precisa só de máquinas, precisa de pessoas, precisa de gente para colocar a 

semente na terra que produzir o pão nosso de cada dia. 

Portanto, parabéns a tantos que lá estiverem nessa luta, firmes e fortes, pela defesa da 

Previdência e contra a PEC 287. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

015.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-19:20 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 406 BOHN GASS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de ato público, no Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, contra a 

reforma da previdência. Anúncio de reunião, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 

para constituição de comitê estadual contra a proposta do Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

apenas fazer o registro de que em Santa Rosa, depois de amanhã, quinta-feira, também 

haverá uma mobilização contra a reforma da previdência.  

Na sexta-feira pela manhã, em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, formaremos um comitê 

estadual de todas as entidades contra essa crueldade que o Presidente Michel Temer está 

fazendo. Quem conhece a proposta não a quer, nega, rejeita.  

É importante que se constituam comitês municipais para que essa reforma cruel não passe. Na 

verdade, ela foi feita para ajudar no ajuste fiscal e privilegiar quem tem dinheiro e pode se 

aposentar com previdência privada. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de tratamento diferenciado ao trabalhador rural, no debate da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

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

eu gostaria de falar sobre a PEC 287, que propõe a reforma da previdência. 

Esse tema está preocupando todos os brasileiros, independentemente de viver no campo ou 

na cidade, de já ser aposentado ou ainda trabalhar e estar buscando qualidade de vida na reta 

final, por meio do suporte de uma aposentadoria digna. 

Com relação ao meio, isso é muito claro. Eu conheço muito esse tema. Na verdade, não há 

condições de um trabalhador rural ampliar a sua idade de contribuição e uma idade mínima de 

65 anos. Esse trabalhador inicia o trabalho muito cedo e não tem qualidade de vida suficiente 

sob o rigor do tempo. Essa é uma preocupação muito grande. Precisamos fazer uma correção 

no sentido de premiar e contemplar, em especial, o aposentado rural. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-15:02 

Publ.: DCD - 5/10/2017 - 93 CLAUDIO CAJADO-DEM -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância do aprofundamento dos debates das propostas de reforma previdenciária e 

trabalhista no período pós-carnaval. 

________________________________________ 

O SR. CLAUDIO CAJADO (DEM-BA. Com revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, neste momento que antecede o Carnaval, é importante fazermos uma grande 

reflexão sobre o que esta Casa terá no pós-Carnaval, com o aprofundamento das discussões 

da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. 

Sr. Presidente, nós temos que fazer esse debate em alto nível, resguardando as posições 

individuais de cada um dos Parlamentares, porém pensando no Brasil, pensando nas novas 

gerações, pensando nos entraves que hoje cercam a economia brasileira e que, sem sombra 

de dúvida, estão levando inúmeros empresários, seja na área urbana, seja na área rural, à 
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falência, causando o desemprego, aumentando a recessão econômica e principalmente 

prejudicando a economia nacional. Os pequenos e microempresários precisam de uma 

resposta desta Casa. 

Como fazer? Esta Casa... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

________________________________________ 

 

________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-15:06 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 140 CHICO LOPES-PCDOB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputados, cada vez que que leio sobre a reforma da Previdência preocupo-me com o 

seguinte: como podemos ter um Presidente da República que resolve tirar todos os direitos das 

pessoas que trabalharam a vida toda, pensando em sua aposentadoria? 

Lamentamos que Michel Temer esteja cavando sua cova com os próprios pés. Ele está 

servindo aos bancos, mas está desservindo ao povo brasileiro e criando problemas políticos. 

Tenho certeza de que essa reforma não vai acontecer, porque a movimentação dos sindicatos 

e do povo em geral vai convencer os Deputados no sentido de não votar a favor desse crime, 

que é a reforma da Previdência. 

Aqueles que votarem podem se preparar porque a reeleição ficará bem distante, mesmo com o 

uso do colégio eleitoral. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-15:06 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 141 ANGELIM-PT -AC 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, não pode ser debatida de forma pontual. Temos de 

contextualizá-la no clima de ajuste e austeridade fiscal deste Governo ilegítimo. 

Ela penaliza aqueles que geram renda, emprego e trabalho no País, que são as pequenas e 

médias empresas e a classe trabalhadora. Além disso, o Governo, com esta PEC, vê o idoso 

como um problema. Ora, a longevidade é sempre bem-vinda em qualquer parte do mundo, até 

porque ela é resultado de indicadores econômicos e sociais, que, quando propícios, 

possibilitam essa qualidade de vida ao nosso idoso. Portanto, nós temos de respeitar e 

valorizar os primeiros que construíram este País.  

Votaremos contra esta PEC e iremos para as ruas, a fim de explicar detalhadamente á 

população brasileira mais este ataque que subtrai os direitos adquiridos ao longo dos anos pelo 

trabalhador e pelo povo de nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Apresentação de emendas supressivas à proposta de reforma da Previdência Social, com 

vistas à rejeição da matéria na Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln 

Portela, Sras. e Srs. Deputados, estamos numa situação muito especial no Brasil. Vou refletir 

aqui sobre um tema que deve ser preocupação de todos nós. Trata-se da reforma da 

Previdência. Ouso dizer: quem conhece, rejeita! 

Vejam o que Temer, obviamente apoiado pelo PSDB, pelo Democratas e pelos vários partidos 

da base, junto com o PMDB, apresenta para o País: "Agricultores familiares do País, vocês não 

mais vão se aposentar". Ele acaba com o regime do segurado especial. 

A trabalhadora rural, que desde criança trabalha em economia familiar, chega aos 55 anos de 

idade e vê que Temer aposentou-se antes dos 55 anos, com um salário altíssimo, mas ela vai 

ter que trabalhar mais 10 anos e só vai se aposentar aos 65 anos. Isso é uma injustiça com a 

agricultora e com a mulher. 

Para o homem agricultor, a idade para aposentadoria passou de 60 para 65 anos, justamente 

para quem produziu alimentos para o País a vida inteira. 

Eu estou, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, 

com os sindicatos e com as federações, elaborando quatro emendas supressivas para acabar 

com esse projeto, não aprová-lo aqui.  

A primeira, uma emenda que eu assino com outros Deputados, que a corroboram, mantem as 

idades de 55 anos e 60 anos. Isso é fundamental. 

A segunda emenda é para se manter o sistema de contribuição. Hoje, o agricultor contribui com 

um percentual sobre sua produção. Se ela é grande ou pequena, ele vai ter sua aposentadoria. 

Se em um ano ele não colher, por causa de uma sinistralidade, vai manter sua aposentadoria. 

Eles querem que o homem, a mulher e os demais paguem uma contribuição. 

A terceira emenda tira a pensão integral - pasmem! Não tira de um salário de marajá, de um 

alto salário. Não! Tira do salário mínimo do aposentado rural. Nós queremos que se mantenha 

a integralidade dessa pensão. 

Com relação ao Benefício de Prestação Continuada, lá nos 65 anos, quando a pessoa 

deficiente é muito pobre, o Governo está jogando para 70 anos e desvinculando do salário 

mínimo. 

Isso é uma crueldade que Temer está fazendo com o povo brasileiro. Portanto, nós estamos 

com mobilizações no País inteiro.  

Eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Rural. Nós estamos dizendo 

"não" a esse ataque, a essa crueldade. 

Quem conhece, rejeita! 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Obrigado, Deputado Bohn Gass. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-15:18 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 142 LUIZ COUTO-PT -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo do Presidente da República, Michel Temer. Crítica 

à extinção das políticas de proteção social pelo Governo Federal. Repúdio à proposta de 

reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o assunto que trago a esta tribuna preocupa-nos e incomoda-nos 

profundamente. A frase definida para o assunto é: "Se continuar, o Governo golpista e 

usurpador de Michel Temer levará o Brasil à falência múltipla dos órgãos e do povo". 

Basta considerarmos, a princípio, os efeitos da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, 

recentemente aprovada, a qual, congelando por 20 anos os gastos e investimentos sociais do 

País, deverá impactar impiedosamente a população mais pobre, castigando as gerações 

futuras com uma rede de proteção social muito abaixo dos níveis atuais. 

O diagnóstico não é só nosso. Ele foi amplamente corroborado por Philip Alston, Relator 

Especial das Nações Unidas para a Pobreza Extrema, nomeado pelo Conselho de Direitos 

Humanos. No final do ano passado, a relatoria especial da ONU alertou para o desmonte do 

sistema de proteção social voltado para a erradicação da pobreza e para o reconhecimento dos 

direitos à educação, saúde, trabalho e segurança social, tal como proposto pelo Governo. 

Considerando a ilegitimidade do atual Presidente, cujo programa não conta com respaldo 

eleitoral, o relator considerou a medida um erro histórico, uma vez que o bloqueio de recursos 

na área social aumentará profundamente os níveis de desigualdade, em uma sociedade 

historicamente desigual. Ainda segundo o relator, o Brasil foi colocado em uma categoria única 

em termos de retrocesso social. 

Antes de aprovada, Alston já considerava a proposta inteiramente incompatível com o 

compromisso assumido pelo País no contexto específico dos direitos humanos. Nas palavras 

de Alston, o efeito imediato de um congelamento orçamentário, como demonstração de 

prudência fiscal, será o prejuízo da população mais pobre, uma vez que gastos em saúde, 
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educação e segurança social serão bloqueados em níveis inadequados e rapidamente 

decrescentes. 

Pondera ele, ainda, finalmente, que a experiência internacional não confirma que tais medidas 

levarão ao resultado fiscal pretendido, pelo que a redução dos índices de geração de renda e 

emprego ficarão inutilmente comprometidos.  

Como se não bastasse, Sr. Presidente, o Governo se empenha em apresentar ao Congresso 

projetos de reforma previdenciária e trabalhista, que trarão imenso prejuízo ao trabalhador. A 

precarização das relações de trabalho, seguida de condições cada vez mais pesadas no 

campo previdenciário, sinaliza um futuro sombrio para a classe trabalhadora do País. 

Facilitação de contratos de trabalho temporários, acordos valendo acima da lei, exigência de 49 

anos de contribuição para aposentadoria, equiparação de condições entre homens e mulheres, 

desvinculação em relação ao salário mínimo, restrições ao Benefício da Prestação Continuada, 

para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O que restará - temos de nos perguntar - 

como garantia de dignidade mínima para o trabalhador? 

Não há dúvidas, Sr. Presidente, inclusive no plano internacional, de que o Brasil ingressa em 

uma era de grandes retrocessos, sob um enganoso pretexto de saneamento fiscal. Por isso, 

em vez de o slogan ser Ordem e Progresso é "Desordem e Retrocesso". 

Não se fala em aumento de arrecadação, em desoneração fiscal, em aumento de impostos 

sobre grandes fortunas, em cobrança generalizada das bilionárias dívidas da Previdência, em 

recuperação do monumental patrimônio repassados às empresas de telefonia, entre outros. 

Cortam-se, pura e simplesmente, como se fora a única solução, despesas fundamentais na 

área social.  

Tempos sombrios para o Brasil de Temer. Senhoras e senhores, não há solução mais viável a 

não ser que Temer peça para sair e o Brasil que tanto conquistou em 13 anos de luta, volte a 

respirar um continuado projeto do Partido dos Trabalhadores junto ao povo brasileiro. Lula, nós 

e o povo brasileiro sentimos saudades de você.  

Era o que tinha a dizer.  

Sr. Presidente, gostaria que o meu pronunciamento fosse divulgado nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - V.Exa. será atendido, Deputado Padre Luiz Couto. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de agricultores familiares em dependência da Câmara dos Deputados, contra a 

proposta de reforma da Previdência. Mobilização de entidades nas cercanias do Ministério das 

Cidades, com vistas à retomada dos investimentos na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha 

Vida. Suspensão, pela Justiça, de decisão da PETROBRAS de compra de material de empresa 

chinesa, em detrimento da indústria nacional. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

fazer três breves registros. Neste momento, está acontecendo, no Espaço Mário Covas, uma 

manifestação de agricultores familiares contra a reforma da Previdência. Há ali uma exposição 

dos vários alimentos que chegam à mesa dos brasileiros oriundos da agricultura familiar. Esta 

reforma previdenciária praticamente inviabilizará a aposentadoria dos trabalhadores rurais. 

Faço outro registro também da maior importância: entidades do Brasil inteiro que lutam por 

moradia estão fazendo uma grande manifestação no Ministério das Cidades para exigir a 

retomada da Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida. Esse programa importantíssimo foi 

praticamente abandonado pelo Governo Michel Temer, e isso é um retrocesso. Os Governos 

de Lula e Dilma Rousseff construíram quase 4 milhões de moradias. 

Por último, informo que a Justiça suspendeu, hoje, a licitação da PETROBRAS para a compra 

de amarras de ancoragem, que declarou como vencedora uma empresa chinesa. Isso é um 

atentado contra o patrimônio nacional. 

Há denúncias de que a indústria do petróleo, que já empregou 500 mil pessoas, sofre um 

desmonte por parte do Governo de Michel Temer. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo do Presidente da República, Michel Temer. 

Indignação do povo brasileiro com as medidas adotadas pelo Governo Federal, contrárias aos 

interesses sociais. Contrariedade às propostas de reforma previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, venho aqui trazer a minha indignação, que é a indignação do povo baiano e do 

povo brasileiro com as medidas adotadas pelo Governo do Presidente Michel Temer.  

 

Como todos sabem, este Governo é fruto de um golpe parlamentar, fruto da retirada do poder 

de uma Presidenta que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, e está implantando 

no País uma agenda regressiva de ataque aos direitos acumulados ao longo de um século. 

Falo da medida que congelou por 20 anos os investimentos na área de educação, saúde e 

assistência social. Como essas áreas não têm funcionado a contento no País, ele está 

condenado a ter déficit de atendimento à população pobre por mais 2 décadas. 

Não bastasse essa medida muito perversa para o cidadão, o Governo enviou mais duas 

polêmicas propostas de reforma, que, na verdade, não são reformas, são desmontes de 

conquistas sociais do povo brasileiro. Refiro-me à reforma da Previdência, que busca fazer o 

ajuste fiscal do Estado. O Governo quer que os trabalhadores brasileiros se aposentem após 

49 anos de contribuição para ter acesso ao benefício de maneira integral e amplia de 55 para 

65 anos a idade mínima para a aposentadoria das mulheres e de 60 para 65 anos a 

aposentadoria dos homens. Na verdade, essa idade está muito perto da expectativa média de 

vida do povo brasileiro em vários Estados do País. Essa medida traz ainda a perversidade de 

colocar homens e mulheres no mesmo patamar, sem a compreensão de que há uma função 

social específica da mãe, da maternidade, que tem que ser levada em conta na aposentadoria. 

Da mesma forma, a reforma trabalhista, sob o argumento falso de gerar emprego, ataca os 

direitos dos trabalhadores acumulados desde o século passado.  

Essas duas reformas inaceitáveis, que buscam desmontar e precarizar direitos acumulados, 

devem sofrer forte oposição nesta Casa. Estou aqui trazendo a voz de milhares de 

trabalhadores, de milhares de baianos, que não aceitam essas mudanças no nosso regramento 

legal. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja registrado nos Anais desta Casa e divulgado no 

programa A Voz do Brasil o meu pronunciamento contra as reformas de regramento social do 

atual Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Será feito, Deputado Robinson Almeida. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Críticas a tópicos da proposta de reforma da Previdência Social em tramitação na Casa. Apoio 

à reforma previdenciária condicionada ao cumprimento da legislação sobre o teto salarial no 

serviço público pela União, Estados e Municípios.  

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lincoln 

Portela, o assunto que me traz hoje à tribuna é básico em qualquer jogo que apliquemos em 

nosso País. 

Ninguém pode mudar a regra no meio do jogo. Infelizmente, o que está sendo feito para uma 

série de categorias nesta reforma da Previdência é a mudança da regra aos 45 minutos do 

segundo tempo. 

Ao ocupar de novo esta tribuna, vejo que se fala muito da necessidade da reforma da 

Previdência. Mas eu vejo, numa série de categorias, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, 

os marajás, tanto da República quanto dos Estados e Municípios. Há casos de servidores que 

estão ganhando 100 mil, 180 mil reais. E nessa reforma da Previdência, meu caro Governador 

Guaguim, que ocupa a outra tribuna, não vejo ninguém falar do corte de salário desses 

servidores marajás. 

Como podemos falar em tirar direitos de professores e permitir que um policial trabalhe até os 

65 anos de idade? Como esse cidadão vai servir a sociedade na sua plenitude aos 65 anos de 

idade, combatendo o crime? São certas incoerências com as quais temos que trabalhar.  

A reforma da Previdência é necessária ao País? Sim, mas não dessa maneira. Igualam o 

trabalhador rural ao urbano. Isso não pode acontecer. Quem conhece a realidade do meu 

Nordeste, do meu Estado do Ceará sabe que o agricultor rural não pode trabalhar o mesmo 

tempo que trabalha um trabalhador urbano. 

Por essas e outras coisas, volto a falar que não voto a reforma da Previdência, enquanto neste 

País, nos Estados e Municípios, não for cumprida a lei do teto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Muito obrigado, Deputado Vitor Valim. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Críticas à gestão do Prefeito Municipal de Salvador, Estado da Bahia, Antonio Carlos 

Magalhães Neto. Prejuízos à população brasileira de possível aprovação da proposta do 

Governo Michel Temer de reforma previdenciária e trabalhista. Apoio à mobilização contra a 

reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, foi amplamente noticiada nos meios de comunicação, 

principalmente na mídia da Bahia, a reunião do Ministro Antonio Imbassahy com o Prefeito de 

Salvador, ACM Neto. 

A reunião teve por objetivo pedir a mobilização do Prefeito no sentido de viabilizar a aprovação 

de recursos para Salvador, porque até agora ele não alocou recursos para contenção de 

encostas, para dragagem de canais. Com as chuvas, no primeiro Governo, houve morte de 

aproximadamente duas dezenas de pessoas, porque ele investe apenas em carnaval, em 

festas públicas, e não atende a população mais carente. Não fez obra na periferia. Fez obras 

nos bairros nobres. É um péssimo Prefeito, apesar de ter sido reeleito em 1º turno. 

Na pauta não foi apresentado nada de investimento, e a base do Governo Temer, um Governo 

sem voto, tem se mobilizado para aprovar as reformas previdenciária e trabalhista. Nós 

sabemos o quanto danosa para a população é essa reforma da Previdência, e digo isto me 

dirigindo ao povo da Bahia, ao povo do interior, ao povo de todo o Brasil. 

Idade mínima de 65 anos para aposentadoria, imposição de que o trabalhador rural não possa 

mais coletar tributo pelo boleto de venda, e agora terá que recolher ao INSS, imposição de 49 

anos de contribuição. Tudo isso faz parte da reforma.  

Depois de tudo o que aconteceu no Supremo e, agora, com a indicação de Alexandre de 

Moraes para Ministro daquela Corte, fica nítido por que ocorreu o impeachment de uma 

Presidenta honesta, que não cometeu crime de responsabilidade: para atacar os direitos 

sociais e econômicos. 

Não foi à toa que na semana passada, numa solenidade no Planalto, o Presidente do 

impeachment Temer chamou de benesses benefícios sociais, direitos sociais. 

Isso está caracterizado para a população brasileira. Ela rejeita a reforma da Previdência, rejeita 

a retirada de direitos trabalhistas, rejeita o fim do Bolsa Família, o fim do Garantia-Safra, o fim 
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do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, o fim do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE, que este Governo tenta impor.  

Por isso, deixamos registrado o nosso protesto e o nosso apoio à mobilização contra a reforma 

da Previdência. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja registrado nos Anais da Casa. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Obrigado, Deputado Afonso Florence. 

 

 

 

________________________________________ 
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Anúncio de realização de ato em dependência da Câmara dos Deputados contra a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o debate da reforma 

da Previdência, como está sendo chamada a PEC 287, que, na verdade, é um projeto para 

destruir o direito previdenciário do trabalhador brasileiro, não pode passar em branco. Com 

certeza, ela vai gerar uma grande mobilização. 

Amanhã, haverá um ato no Auditório Nereu Ramos, com a participação de diversas 

confederações e sindicatos, para se posicionarem contra o desastre que está sendo montado 

para a Previdência pública brasileira. Desastre em vários sentidos. 

Primeiro, dizer que o trabalhador alcançará a aposentaria integral é uma grande mentira, 

porque a proposta feita pressupõe 49 anos de contribuição e pelo menos 65 anos de idade. 

Acabam os direitos de menor tempo de aposentadoria para as mulheres, para os professores, 

para os trabalhadores de diversas categorias, que tinham conquistado isso em função do risco 

e de exposição diferenciada no ambiente de trabalho. 
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As contribuições dos trabalhadores que têm melhor renda obviamente serão direcionadas para 

a previdência privada. 

É importante esclarecer que essa proposta do Governo golpista de destruir a Previdência 

pública não é um fato isolado. Isso está diretamente articulado com o famoso golpe do teto dos 

gastos públicos, com a Emenda Constitucional nº 95. Quando eles aprovaram que em 20 anos 

haveria uma redução de 20% do PIB para apenas 13% do PIB nos gastos do Governo - gastos 

sociais em saúde, educação, previdência, segurança, em todas as áreas -, isso pressupunha, 

obviamente, uma grande pancada na Previdência pública, que é o maior dos gastos depois da 

dívida pública. Depois do pagamento dos juros da dívida, a maior despesa é com a 

Previdência. Não seriam os menos de 4% da saúde e os menos de 4% da educação o alvo 

maior de compressão para garantir o funcionamento da PEC da tragédia social, da PEC dos 

gastos. É óbvio que eles iriam desmontar a Previdência, para caber na conta que eles querem 

que seja o limite dos gastos dos impostos, para reverter, com a população que mais precisa. 

Por isso, a PEC que acabou com o crescimento nos investimentos sociais, a PEC que quer 

destruir os investimentos em saúde e educação também tem como alvo a Previdência. 

Quanto a essa proposta que está aí, a nossa satisfação, Presidente, é que nem a bancada do 

Governo vai votar favorável a ela. Eu já assinei vários projetos de emendas, de vários 

Deputados da base do Governo, que inclusive estão dizendo o seguinte: "Se Temer não quer 

se eleger, eu quero e não vou votar numa proposta dessas que vai destruir as pretensões 

eleitorais de qualquer Deputado". 

Nenhum Deputado que defender uma proposta dessa vai se reeleger em 2018. Tenho certeza 

disso porque o povo não é bobo. Por mais que tentem fazer lavagem cerebral com a mídia 

televisiva, eles não vão conseguir dourar a pílula de uma proposta que vai destruir a 

Previdência pública. 

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-16:02 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 149 CHICO LOPES-PCDOB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a retirada de direitos dos professores pelo Governo Michel Temer. 
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________________________________________ 

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

Deputados, eu volto a questionar o Presidente Temer. 

Eu sou professor, e todo político diz que a solução do País está na educação. Quem é 

professor escuta isso de todos os políticos, inclusive deste que vos fala. 

A primeira coisa que o Sr. Michel Temer fez foi retirar o piso salarial dos professores. Há cidade 

no interior do Brasil que paga um salário mínimo ao professor ou professora. No Estado do 

Ceará, a aposentadoria de alguém que trabalhou 30 anos não chega a 5 mil reais. 

Ora, mas, se nós queremos desenvolver o País e tratamos os professores dessa maneira, fica 

difícil, porque professor tem família, tem que comer, tem que vestir e seu ofício não pode ser 

um sacerdócio. Dizem que ensinar é um sacerdócio. Não! Eu não fiz seminário; fiz faculdade. 

Não tenho nada contra o sacerdócio, mas o magistério é uma profissão como qualquer outra. 

Não podemos gostar desse tipo de elogio, que não serve para nada, apenas para desestimular. 

Veja em que patamar está a educação brasileira e em que grau está a educação no Norte e no 

Nordeste! Está assim exatamente por conta desse tipo de comportamento. 

Um Governo que se preza não retira direitos de trabalhadores, principalmente daqueles que 

trabalham na área de educação. Por isso, o Sr. Michel Temer talvez seja a figura mais 

lembrada no meio dos professores e dos diversos profissionais da educação. Mas como é 

lembrado? Fora, Temer! Fora, Temer! Eu não gostaria, como político, de ser lembrado dessa 

forma. 

Eu gostaria que o Governo respeitasse mais a profissão dos professores. Nós adoramos a 

nossa profissão, mas queremos ganhar para sobreviver com dignidade e respeito. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

014.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/02/2017-16:06 

Publ.: DCD - 2/22/2017 - 149 ZÉ GERALDO-PT -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 



 

258 
 

Evidências da atuação do Governo Michel Temer em desfavor do Brasil. 

________________________________________ 

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

Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, na verdade, os partidos que 

organizaram o golpe, principalmente o PSDB, o PMDB, o Democratas e o PPS, a FIESP e 

parte do Judiciário brasileiro, ou seja, a engrenagem que funcionou para derrubar um governo 

legítimo, para derrubar a Presidente Dilma Rousseff, para acabar com o PT, não funciona para 

melhorar o Brasil, mas está funcionando para destrui-lo. 

O que já votamos e a proposta da reforma da Previdência são para destruir o Brasil, é o que 

esse povo sabe fazer, quer fazer e vai fazer, se a maioria dos Deputados desta Casa deixar. 

Eu não acredito que aqui exista algum Deputado ou alguma Deputada covarde. Para aprovar a 

reforma da Previdência como está proposta tem de ser covarde ou muito irresponsável, como é 

o Governo Temer. 

O PMDB já sabe quem em 2018 não elegerá o Presidente da República. Então, ele vai 

trabalhar na estratégia de usar os Ministérios, a máquina do Governo, para fortalecer seus 

Governadores que forem eleitos, uma forte bancada de Senadores e de Deputados Federais. E 

salve-se quem puder! Isso tudo para eles adquirirem força. 

O PSDB, que contribuiu muito para o golpe, está com as suas três grandes Lideranças 

envolvidas até o pescoço na Operação Lava-Jato: Serra, Alckmin e Aécio. Por isso, a Lava-

Jato não pode mais ir para frente, ela agora tem que ir diminuindo, pois vai chegar às 

Lideranças desses partidos. O Kassab, que é do PSD, não escapa! Todo mundo sabe disso. 

Então, a situação no Brasil está terrível. É o café, é o cacau. O produtor de cacau do Pará está 

desesperado, pois vendia o quilo do seu produto a 9 ou 10 reais e agora vende por 6 reais e 

não tem uma proposta de seguro, até porque o Ministro da Agricultura só tem soja na sua 

cabeça, já que é o maior produtor de soja do mundo. É claro que a estrutura para o cultivo da 

soja está bem montada para o grande produtor, mas o pequeno fica desamparado. 

O Ministério da Agricultura não tem proposta nenhuma para os produtores de feijão, de 

mandioca, de milho, de cupuaçu, de açaí, de castanha-do-pará ou para qualquer outra 

produção importante para alimentação básica do Brasil. 

Qual é a proposta do Ministério da Agricultura? O Ministério da Reforma Agrária acabou. 

Ninguém discute mais nada. Não existe Governo este País. O País está de mal a pior. A 

engrenagem que derrubou o Governo legítimo não funciona para governar o Brasil. 

Peço que minha fala fique registrada no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Obrigado, Deputado Zé Geraldo. 

 

 

 

________________________________________ 
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Evidência de retirada de direitos dos trabalhadores nas propostas de reforma previdenciária e 

trabalhista apresentadas pelo Governo Temer. Autorização, pelo Governo Federal, de venda 

de terras brasileiras a estrangeiros. Alienação de ativos da PETROBRAS. Crítica a proposta do 

Poder Executivo sobre renegociação de dívidas dos Estados com a União. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nobres Deputadas, venho aqui falar sobre a reforma da Previdência. Essa reforma é tão ruim 

que é autoexplicativa. Qualquer cidadão que ler o que está proposto nessa reforma consegue 

perceber que mais da metade dos brasileiros não conseguirão se aposentar. Morrerão antes de 

se aposentar. Também poderá observar que aqueles poucos que conseguirem se aposentar 

terão pouco tempo de vida para usufruir da sua aposentadoria. 

A aposentadoria é um direito conquistado pelo trabalhador, que paga sua contribuição. Isso 

não é benefício de Governo nenhum. É um direito. E como direito deverá ser respeitado. 

Somente um Governo sem voto teria a coragem de mandar uma reforma da Previdência como 

essa. 

Somente um Governo sem voto teria a coragem de mandar uma reforma trabalhista como a 

que veio para esta Casa, que vai promover uma verdadeira degradação do trabalho dos 

brasileiros, dos trabalhadores que, ao longo dos anos, conquistaram seus direitos, já 

garantidos na Constituição. 

Nós estamos assistindo também à venda de ativos da PETROBRAS. Agora estão querendo 

vender, sem nenhuma condição, terras para estrangeiros. Ou seja, o Brasil está à venda. 

O peso de solução das dificuldades por que passa a nossa economia o Governo quer colocar 

sobre o lombo do trabalhador, sobre as costas do trabalhador. 

Veio então a PEC 55, a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, que congela os 

investimentos neste País por 20 anos. 

Estava ouvindo hoje um jornal, em que se disse que virá um pacote de medidas para esta 

Casa, o da negociação das dívidas dos Estados. Nós sabemos que esse ajuste fiscal já causou 

uma primeira vítima, que é o Estado do Espírito Santo. Está fazendo a segunda vítima, que é o 

Estado do Rio de Janeiro. E um efeito cascata atingirá todos os Estados que aderirem a esse 

ajuste fiscal, o ajuste da maldade deste Governo. 
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Este Governo não tem tido o menor remorso de atacar o trabalhador brasileiro, de colocar nas 

costas do trabalhador brasileiro todo o custo do ajuste neste País. 

Nós sabemos das isenções, nós sabemos de várias outras possibilidades. O Governo tem que 

repactuar essas isenções, tem que repactuar a questão tributária neste País para que possa 

garantir o direito conquistado pelos trabalhadores brasileiros e estabelecido na Constituição. 

O Governo não tem que fazer esta inversão, tirar do trabalhador brasileiro e da trabalhadora 

brasileira o dinheiro para realizar investimentos, bancar os financistas, bancar os banqueiros e 

garantir o mercado para aqueles que mais têm. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação à Presidência de definição do prazo para a apresentação de emendas na Comissão 

Especial da Reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

Presidente, não tem nada a ver com o assunto, mas é importante decidir até quando 

contaremos sessões para o prazo de emendamento da proposta de reforma da previdência. 

Amanhã, nós completaremos a sexta sessão.  

Na verdade, eu quero saber qual é a programação que V.Exa. vai estabelecer para 

computarmos as dez sessões, até porque muitas dessas assinaturas estão sendo colhidas. 

Nós precisamos ter previsibilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, isso não depende da minha pessoa. Se 

quinta-feira e sexta-feira nós tivermos pelo menos 51 Deputados presentes na Casa, vai contar 

o prazo. Nós sabemos que não é fácil! 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Até amanhã vai ser contado? 
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Amanhã com certeza vai contar! 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, amanhã vai? Amanhã já seria a sesta sessão. Eu 

queria que V.Exa. definisse como será a próxima semana, para termos previsibilidade sobre o 

que vai acontecer. Nós precisamos de 171 assinaturas. Não podemos ser surpreendidos no 

meio do caminho. Eu queria que V.Exa. definisse o que vai ser na semana que vem para 

projetarmos quando será a décima sessão.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu vou decidir e já informo. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia do jornalista Paulo Henrique Amorim sobre a desnacionalização do controle da 

mineradora Vale. Estagnação das atividades do Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES 

como banco de fomento. Indignação com o anúncio do fim do Programa Farmácia Popular. 

Crítica às propostas de reforma previdenciária e trabalhista. Denúncia do caráter golpista do 

impeachment da ex-Presidente da República Dilma Rousseff. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, no dia de ontem o jornalista Paulo Henrique Amorim divulgou que 

um jogo interno de acionistas fez com que o controle da Vale do Rio Doce saísse 

definitivamente da mão de acionistas brasileiros. 

Por outro lado, estamos assistindo a um acelerado caminho em direção a privatizações e à 

defenestração do patrimônio e da soberania nacional. Para além das reformas da previdência e 

trabalhista, nós estamos assistindo no Brasil à entrega completa do BNDES, por exemplo, que 

foi constituído como banco de fomento. Nesses últimos 13 anos, realizou investimentos em 

áreas da maior importância para o desenvolvimento e para a engenharia nacional, a saber, 

todo o investimento feito para que a Copa do Mundo aqui se realizasse, assim como para a 

Olimpíada. Neste momento, ele tem uma estagnação e uma involução na sua estrutura 

enquanto banco de fomento. 
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Hoje nós tivemos uma notícia que confirma o que já há alguns dias eu também levantava. O 

Ministério da Saúde, quinta-feira, vai anunciar o fim do Programa Farmácia Popular, que 

atendeu a mais de 39 milhões pessoas em assistência farmacêutica no País. 

Eu, como farmacêutica que sou, não posso me calar. Vão acabar com o "Aqui tem Farmácia 

Popular", utilizado por 39 milhões de pessoas que usam medicamentos de uso contínuo, 

hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças crônicas. 

Infelizmente o Brasil vê, a olhos nus, uma cascata de prejuízos em relação aos direitos sociais, 

em relação aos direitos trabalhistas, em relação à sua soberania, em relação à capacidade de 

investimento. E isso é a alma do golpe.  

É isso o que nos move neste momento a levantar a voz contra essa reforma da previdência, 

que fará com que a aposentadoria seja favas contadas, porque, em média, o trabalhador 

brasileiro, Sras. e Srs. Deputados, os que menos ganham, os que mais precisam, contribuem 

para a previdência em média 5 meses ao ano. 

Como chegarão a 25 anos de contribuição? Como um trabalhador rural aguentará o fardo aos 

65 anos de idade, sem perspectiva de aposentadoria? E a mulher trabalhadora rural, que tem a 

metade da diária de um trabalhador rural, como chegará aos 65 anos? E isso sem em falar do 

professor! 

Essa é a maior perversidade já perpetrada contra um direito raro, um pacto geracional, um 

pacto de gerações, uma caixa solidária, que é a Previdência Social.  

Por isso, eu venho marcar essa posição, que não é apenas a denúncia do golpe, pela natureza 

antidemocrática do que foi constituído a partir do dia 17 de abril, quando um púlpito foi montado 

no meio deste plenário para caçar uma Presidenta eleita. Na verdade, marco posição em 

virtude do interesse que está posto neste processo: privatizar, entregar os interesses nacionais 

aos estrangeiros, entregar a engenharia nacional aos estrangeiros, defenestrar o País. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, finalizo dizendo que esta é a hora de o povo brasileiro reagir. 

Vamos ter nos próximos dias a maior festividade de rua do mundo, pelas ruas do Brasil. Espero 

que, em meio à folia momesca, que eu espero se dê em paz em toda a Nação brasileira, o 

povo brasileiro saiba também levar consigo, ao lado do sentimento de alegria, o sentimento de 

revolta em relação à defenestração dos seus direitos e, em especial, neste momento, ao 

silencioso ataque à soberania nacional. Empresas como BNDES, Vale do Rio Doce, 

PETROBRAS participarem do leilão dos campos do pré-sal! E agora aos direitos mínimos da 

população, como os do Programa Farmácia Popularl! 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento de votação do Projeto de Lei nº 5.555-A, de 2013, que altera a Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha - criando mecanismos para o combate a 

condutas ofensivas contra a mulher na Internet ou em outros meios de propagação da 

informação. Repúdio a Reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

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

corroborando o que disse o nosso Líder Glauber Braga, faltam políticas para afirmar os direitos 

da mulher e a proteção da mulher. Esse é um problema mundial, mas isso não pode ser 

desculpa para que o Brasil seja o país da violência mais acentuada contra as mulheres. 

Se faltam políticas, não pode haver política para destruir direitos. Mulheres camponesas, 

mulheres trabalhadoras urbanas, particularmente aquelas mães do Norte, têm quatro, seis 

filhos. Minha avó teve 16 filhos. A minha mãe teve nove filhos. Não é admissível que se tratem 

igualmente homens e mulheres, muito menos as mulheres que estão no campo para produzir 

70% dos alimentos que todos nós consumimos - é a pequena produção familiar que garante 

esses alimentos. 

A reforma da Previdência traz no seu bojo esse potencial destrutivo. No momento em que se 

debate uma questão tão importante como esta, não se pode deixar de falar criticamente sobre 

essa proposta. 

Mulher e homem que amam a justiça não podem aprovar essa reforma. 

 

________________________________________ 
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Histórico do sistema previdenciário no Brasil. Importância da aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração de regras da seguridade social. 
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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, a matéria mais importante em tramitação nesta Casa no 

primeiro semestre é, certamente, a proposta de reforma da Previdência. Trata-se de um tema 

polêmico, mas fundamental para o Brasil e para os brasileiros, devendo, por isso, ser 

examinado com responsabilidade e espírito público, acima de disputas partidárias e eventuais 

divergências entre Governo e Oposição. 

Fui designado, com muita honra, para integrar como membro titular a Comissão Especial que 

analisa essa questão, encaminhada pelo Executivo por meio da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016. Desde o início dos trabalhos, tenho procurado me dedicar 

intensamente ao assunto, buscando as melhores alternativas, pois o que for decidido neste 

momento terá impactos expressivos, por muitos e muitos anos, em toda a sociedade. 

A PEC 287/16 altera oito artigos da Constituição, dispondo sobre a Seguridade Social, 

estabelecendo regras de transição e dando outras providências. Chegou à Câmara dos 

Deputados já no final do ano passado, a tempo apenas de receber parecer favorável de 

admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Assim, começou há 

pouco sua efetiva tramitação, e o objetivo é que, sem prejuízo dos debates, obtenha aprovação 

em prazo não muito longo. 

Sempre que se fala em reforma da Previdência, surgem vozes discordantes, com argumentos 

variados. Alguns dos críticos simplesmente a declaram desnecessária, em geral a partir de 

números controversos; outros buscam comparações com um passado em que os recursos para 

manter as aposentadorias pareciam intermináveis, e há também os que lembram mudanças 

anteriores para prever novo insucesso. 

Na verdade, vale dizer que confrontar a situação de hoje com a de várias décadas atrás é um 

forte argumento a favor e não contra a atual proposta de reforma. 

As primeiras medidas legais de caráter previdenciário foram editadas no Brasil em 1919 e 

1923, mas só na década de 30, sob o Governo de Getúlio Vargas, estruturou-se um sistema 

mais abrangente, com a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, organizados por 

categorias profissionais. 

Em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social uniformizou as contribuições e os benefícios, 

acabando com as disparidades entre os diversos institutos. Em 1966, eles foram reunidos no 

Instituto Nacional de Previdência Social, e a Constituição de 1988 estabeleceu como princípio 

para esse setor a universalização. 

Ora, no início da década de 20, quando entraram em vigor as primeiras leis previdenciárias, o 

Brasil tinha cerca de 30 milhões de habitantes, uma população economicamente ativa de 9 

milhões de pessoas e - chamo atenção para este dado - uma expectativa de vida de menos de 

35 anos. Isso, associado ao alcance limitado das regras estabelecidas, fazia com que o 

número de aposentados fosse baixo, não exigindo recursos tão expressivos para garantia dos 

benefícios. 

Nos anos 40, já com um sistema de previdência estruturado e mais amplo, a população 

brasileira era pouco superior a 41 milhões, a População Economicamente Ativa ultrapassara 15 

milhões de pessoas, e a expectativa de vida subira para 45,5 anos. 

Naquela época, o Brasil começava a ser conhecido como "país do futuro". Era formado por 

ampla maioria de jovens, e quase 70% da população vivia em áreas rurais, não alcançadas 
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pelas leis previdenciárias. Nessas condições, era possível assegurar sem grandes sobressaltos 

os benefícios aos aposentados, que ainda não formavam um grande contingente; além disso, a 

industrialização acelerada, nos anos seguintes, teve efeito favorável, pois passou a abrir muitas 

vagas de trabalho para as novas gerações, ampliando o número de contribuintes do sistema 

previdenciário. 

Hoje, vivemos uma situação bem diferente. 

Somos 207 milhões de brasileiros, dos quais pouco menos da metade forma a População 

Economicamente Ativa. 

A Previdência deve atender todos os trabalhadores, conforme a Constituição. 

E o que constitui, mais uma vez, o fator decisivo: a perspectiva de vida no País já alcançou 

75,5 anos. 

Com isso, a participação das pessoas de 60 anos ou mais na população passou de 9,7% em 

2004 para 13,7% em 2014. Se em 2010 havia 19,6 milhões de idosos, em 2050 eles serão 66,5 

milhões. 

A expectativa de sobrevida da população com 65 anos, que era de 12 anos em 1980, 

aumentou para 18,4 anos em 2015, e deve continuar crescendo. 

O IBGE estima que, dentro de aproximadamente 13 anos, haverá uma virada no perfil da 

população, pois o total de brasileiros com mais de 60 anos ultrapassará o de crianças de até 14 

anos. Os idosos serão, então, 18% dos brasileiros, e, se mantidas as regras de hoje, 

praticamente todos com direito a aposentadoria. 

Projeções indicam que em 2060 a população em idade ativa - entre 15 e 64 anos - será de 

131,4 milhões de pessoas, ou seja, menor do que a atual, que soma 140,9 milhões de 

pessoas. Logo, haverá menos contribuintes em potencial para a Previdência, enquanto o 

número de beneficiários continuará crescendo, devido ao progressivo envelhecimento da 

população. 

Essa impressionante mudança demográfica, bem-vinda por indicar uma expressiva melhoria da 

qualidade de vida dos brasileiros, provoca, em contrapartida, reflexos cada vez mais fortes 

sobre o sistema previdenciário. Se nada for feito, dentro de algum tempo faltarão recursos para 

pagar aos já aposentados, e as futuras gerações sequer terão a expectativa de contar com 

previdência pública. 

Atualmente, dois terços do rendimento total dos idosos no País são provenientes de 

aposentadoria ou pensão. Pode-se imaginar, com base nesse dado, o gravíssimo problema 

social que seria criado se em algum momento eles deixassem de receber o que lhes é devido, 

e que garante seu sustento. 

Por isso considero ousada e muito positiva a decisão do Presidente Michel Temer de enviar ao 

Congresso Nacional a PEC 287/16. Seus objetivos fundamentais são garantir que os 

aposentados e pensionistas de hoje continuem recebendo seus benefícios e que as próximas 

gerações, seus filhos e netos, também tenham acesso ao sistema. 

Em 2016, a Previdência pagou, mensalmente, cerca de R$ 33 bilhões, referentes a 29 milhões 

de benefícios de todos os tipos, e concedeu quase 5 milhões de novos benefícios. 
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Ao contrário do que afirmam alguns críticos da reforma, isso tem produzido déficits crescentes: 

R$ 40,8 bilhões em 2012; R$ 49,9 bilhões em 2013; R$ 56,7 bilhões em 2014; R$ 85,8 bilhões 

em 2015; R$ 149,7 bilhões em 2016 e previsão de R$ 181 bilhões para 2017. 

Mais de R$ 180 bilhões de déficit num único ano, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados! 

Não há sistema que resista a isso. 

Pior: não há país que resista a isso. 

Portanto, a mudança é indispensável, e está sendo proposta até de forma suave, pois sequer 

acabará com o déficit, apenas impedirá o descontrole que cada vez mais se anuncia. A meta 

do Governo é manter os gastos previdenciários em 8% do Produto Interno Bruto, como ocorreu 

em 2016, revertendo a sequência de crescimento anual que hoje se verifica. 

A principal mudança prevista é a fixação de uma idade mínima obrigatória - 65 anos - e de um 

tempo mínimo de 25 anos de contribuição para aposentadoria voluntária de homens e 

mulheres, aplicáveis tanto ao Regime Geral de Previdência Social como aos Regimes Próprios 

de Previdência Social organizados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A regra vigente no Regime Geral, que permite aposentadoria exclusivamente por tempo de 

contribuição, tem provocado, ao longo do tempo, algumas distorções. Em 2015, enquanto a 

média das aposentadorias por idade foi de 60,8 anos, a das aposentadorias por tempo de 

contribuição foi de 54,7 anos. 

Considerando os dois tipos de aposentadoria, a idade média para homens no Brasil é de 59,4 

anos, muito abaixo da média nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, que chega a 64,6 anos. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, a média é de 66 anos. 

Ao elaborar a PEC 287, o Governo teve o cuidado de evitar prejuízo aos benefícios já 

concedidos e de proteger os trabalhadores que reúnem as condições para se aposentar, mas 

permanecem em atividade. Não há, desse modo, nenhum motivo para uma "corrida" em busca 

da aposentadoria, que tanto pode ser requerida agora como a qualquer tempo depois da 

promulgação da emenda constitucional. 

A par disso, estão previstas regras de transição para homens a partir de 50 anos de idade e 

mulheres a partir de 45 anos, com um acréscimo de 50% ao tempo de serviço que faltar para a 

aposentadoria. 

Ao se examinar a proposta com atenção e sem preconceitos, pensando no País e não em 

interesses específicos, fica claro que não existem nela segundas intenções nem desejo do 

Executivo de prejudicar quem quer que seja. Existe, sim, o propósito claro de revigorar um 

sistema que, sem essa mudança, tende a um impasse de consequências sociais imprevisíveis 

e bem antes do que se imagina. 

O Brasil e a maioria dos demais países já fizeram reformas previdenciárias em outras ocasiões, 

e certamente voltarão a fazê-las, principalmente se o crescimento da expectativa de vida de 

suas populações continuar em ritmo acentuado. 

Aqui, as Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, promoveram 

aperfeiçoamentos significativos nos Regimes Próprios de Previdência Social, buscando uma 

aproximação de suas regras com as do Regime Geral de Previdência Social. Com a PEC 287, 
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o objetivo agora é criar uma regra universal de idade mínima e tempo de contribuição, que 

independa do regime. 

Alguns países que hoje estabelecem idade mínima de 65 anos já têm inclusive data prevista 

para aumentá-la: na Dinamarca, subirá para 67 anos até 2022; na Austrália, até 2023, e, na 

Alemanha, até 2029. Estamos, portanto, trilhando o mesmo caminho de nações mais ricas e 

desenvolvidas, que consideram essencial manter o sistema previdenciário adequado à 

realidade, para não o tornar inviável. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além de responsabilidade e espírito público, como frisei 

de início, um assunto de tal relevância exige total transparência. 

O Governo tem feito campanhas nos meios de comunicação para mostrar à sociedade o que 

pretende com a reforma da Previdência. Cabe ao Congresso Nacional realizar um debate sério, 

que propicie os esclarecimentos necessários para os Parlamentares poderem votar com 

consciência e para a população compreender que enfrentar o problema hoje é fundamental 

para prevenir uma situação terrível no futuro. 

A falência da Previdência Social jogaria o Brasil no caos, com milhões de aposentados e 

pensionistas não tendo como pagar suas despesas básicas. Não vamos permitir que isso 

aconteça, mesmo que a defesa da reforma provoque aqui ou ali alguma incompreensão. 

 

Mais importante é votar pelo Brasil e pelos brasileiros! 

Muito obrigado. 
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Assunção pela oradora da função de Líder do PSB na Câmara dos Deputados. Compromisso 

do partido com a defesa das aspirações do povo brasileiro.  

________________________________________ 

A SRA. TEREZA CRISTINA (PSB-MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, caros 

colegas, é um prazer estar aqui nesta manhã para dizer a todos que assumi a Liderança do 

PSB com grande honra. 

Quero dizer a V.Exas. que, num momento difícil como este de transformações e reformas por 

que passa o nosso País, eu assumo esse encargo com muita responsabilidade e humildade 

para servir ao povo da nossa Nação. Espero que Deus me ilumine nesta minha nova missão. 

Peço que seja considerado como lido o meu discurso e divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Nós que agradecemos a V.Exa. 

Parabéns! Não temos dúvida de que V.Exa. vai fazer história no PSB pela sua competência e 

lealdade. V.Exa. é sempre muito amiga de todos. Desejamos muito sucesso a V.Exa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, informo a V.Exa. e a todos os colegas que neste ano 

de 2017 estarei representando o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, na condição de 

Líder. 

Estejam certos de que a missão que ora abraço com muita honra terá de mim a firmeza, a 

dedicação e o compromisso com o esforço de bem representar a bancada de Deputadas e 

Deputados do PSB que me escolheram Líder numa demonstração de confiança na minha 

capacidade de defender aqui as suas aspirações, que são, em nossa visão, as aspirações mais 

genuínas do povo brasileiro. 

O momento que vivemos é desafiador, mas as dificuldades não nos assustam. Eu represento o 

Mato Grosso do Sul, onde os desafios nos encorajam e se traduzem em realizações e 

conquistas. Atuo na agricultura e me habituei a ver, concretamente, o trabalho se transformar 

em frutos, sobretudo quando estive à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, onde empreendemos especial 

apoio à agricultura familiar. Mais de 70 mil famílias foram atendidas e atuaram de forma 

extraordinária no desenvolvimento de nosso Estado. 

Acredito firmemente na força transformadora do trabalho. A nossa luta, a luta do PSB, visa, 

intransigentemente, ao bem-estar dos brasileiros e à afirmação do Brasil como nação próspera 

e soberana. 

Enfrentamos a mais grave crise econômica em décadas, e o seu equacionamento exige a 

participação do Congresso Nacional e demais segmentos da sociedade. O PSB dispõe de uma 

agenda para o nosso País que inclui a refundação do sistema político brasileiro em novas 

bases, amplamente participativas e plurais, com o fortalecimento das instituições e a 

valorização da coisa pública nos mais diversos níveis. 
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O PSB está preparado para debater quaisquer propostas que vierem a ser apresentadas para 

vencer essa crise, por entender que é a retomada do crescimento econômico que vai resgatar 

a dignidade e a autoestima dos mais de 12 milhões de desempregados.  

Porém estamos de olhos abertos. Vamos defender que o peso dos ajustes não recaia sobre os 

segmentos populares. Os trabalhadores, sobretudo aqueles de menor renda, têm contribuído 

de forma antecipada e permanente com a geração da riqueza nacional, e é sobre eles que são 

lançadas as consequências da desorganização dos serviços públicos a que têm direito. 

Temos o compromisso declarado de defender as conquistas sociais que o Brasil alcançou por 

meio de lutas e sacrifícios, com destaque para a organização dos sistemas de saúde, 

previdência e assistência, que devem ser aperfeiçoados e verdadeiramente universalizados.  

Reconhecemos que tempo de crise exige, primeiro, uma visão realista e transparente a 

respeito do seu diagnóstico. O PSB está atento a essa condicionante e vai cobrá-la durante os 

debates, de modo a assegurar que as medidas a serem adotadas tragam soluções e não 

improvisações ou artifícios temporários perniciosos.  

A orientação de nossa agenda é muito clara. Estamos empenhados na defesa de um novo 

pacto federativo que nos permita escapar do centralismo decisório e de recursos hoje sob o 

domínio da União, rumo ao reconhecimento efetivo e fundamental das instâncias subnacionais.  

Esse centralismo, do qual todos somos testemunhas nos Estados que representamos, 

consagra a dispersão e o desperdício do dinheiro público em flagrante redução da eficiência de 

gestão e compromete a própria noção de Federação assentada na Constituição Federal.  

A nosso ver, o novo pacto federativo é imprescindível para a disciplina fiscal e a eficiência do 

setor público, condições indispensáveis para transformar impostos em benefícios para a 

população. 

Reconhecemos a necessidade de ajustes emergenciais e estamos preparados para o debate 

construtivo das reformas já instaladas na agenda desta Casa, como são o caso da PEC da 

Previdência e de outras que nos forem apresentadas com a finalidade de retomarmos o 

crescimento e a geração de empregos.  

Reafirmo que o nosso empenho seguirá a orientação dos princípios que unificam o PSB na 

defesa inarredável das aspirações dos brasileiros e do Brasil.  

Muito obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Sinalização pelos Deputados de rejeição de proposta do Governo Federal de reforma da 

Previdência Social. Liberação da bancada, pelo PMDB, para votação da matéria.  

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós já temos um 

grande sinal de que a reforma da Previdência, mandada pelo Presidente Michel Temer para 

esta Casa, não passará. 

O próprio PMDB já liberou a sua bancada. Muitos Deputados já disseram ao Presidente Temer: 

"Mesmo que V.Exa. não vá ser eleito, mesmo que V.Exa. não tenha chance de se eleger 

Presidente da República, nós ainda queremos nos eleger Deputados ou Deputadas". 

Se o PMDB já liberou a sua bancada, significa que a reforma da Previdência, mandada por 

Temer, não tem mais chance de passar nesta Casa. 

Sr. Presidente, gostaria que a minha fala fosse divulgada no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reação do Parlamento brasileiro contra a proposta do Governo Michel Temer de reforma da 

Previdência Social.  

________________________________________ 
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O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este Parlamento não 

vai permitir a reforma da Previdência proposta pelo Governo ilegítimo de Michel Temer.  

Já conseguimos 206 assinaturas para impedir a mudança de idade mínima de 55 anos para as 

agricultoras e de 60 anos para os agricultores familiares. Conseguimos 197 assinaturas para 

manter a contribuição dos agricultores da forma como está hoje, e 195, para manter a 

aposentadoria, Deputada Ana Perugini, dos professores, dos educadores deste País. 

Com a mobilização da sociedade brasileira, dos trabalhadores, dos agricultores e dos 

professores, nós vamos impedir essa violência contra os aposentados, destruindo a 

possibilidade de milhões de brasileiros acessarem a Previdência. 

Por isso, Sr. Presidente, neste momento, o Parlamento, junto com a sociedade brasileira, vai 

dizer "não" ao golpe da Previdência, porque os agricultores familiares, que produzem 70% do 

alimento do povo brasileiro, devem ser respeitados; os educadores deste País, que formam os 

cidadãos para a cidadania e para diferentes profissões, e os trabalhadores, de modo geral, 

também devem ser respeitados.  

"Não" à reforma da Previdência! Fora, Governo ilegítimo, que quer tirar direitos sociais, 

trabalhistas e previdenciários do nosso povo brasileiro!  

"Não" à reforma da Previdência!  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição pela Câmara dos Deputados de proposta do Governo Michel Temer de 

reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

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

Deputados, venho falar de um assunto bastante batido, mas não resolvido: a reforma da 

Previdência no Brasil é fora do comum.  
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Como este Parlamento se acha no direito de colocar as mulheres no mesmo patamar dos 

homens? Como se acha no direito de dizer quantas prestações vamos pagar para nos 

aposentar? Não sou espírita, mas invoco Getúlio Vargas, que criou políticas para a lei 

trabalhista, que defendeu o trabalhador.  

Hoje o Governo do PMDB, junto com o PSDB, coloca em risco a nossa segurança, que 

conseguimos com tantas lutas por meio de leis que beneficiaram as políticas afirmativas. A 

Previdência nunca foi negativa. O sistema é tripartido. Agora eu pago, o empresário paga, mas 

o Governo não faz a parte dele. Acha que tirando cada vez mais o direito do trabalhador 

brasileiro irá enriquecer cada vez mais as classes dominantes.  

O teste para quem quer ser reeleito ou derrotado nas eleições será na hora de a onça beber 

água: a votação da reforma da Previdência. 

Os banqueiros estão rindo à toa porque têm maioria aqui, mas essa maioria não terá coragem 

de colocar a cabeça de fora e votar essa imoralidade que retira os direitos conquistados pelos 

trabalhadores há mais de 50 anos. 

Agora um "zé mané" qualquer como o Temer se acha com o direito de representar aquilo que 

não é. Ele não é da classe dominante, é um advogadozinho qualquer desses por aí, que 

chegou à Presidência graças aos erros do PT, e havia tantos partidos para se fazer aliança, 

"vamos atrás logo". E o sujeito traiu uma mulher! O homem que trai uma mulher não merece 

meu respeito, segundo minha compreensão de relações humanas. 

Portanto, a derrota que temos de apresentar à burguesia e aos "coxinhas" é a da reforma da 

Previdência nesta Casa. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Chico Lopes. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Apresentação pela oradora de emenda para manutenção da aposentadoria especial do 

professor no bojo da reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

A SRA. CREUZA PEREIRA (PSB-PE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é notório que 

a atividade de professor é, por muitas vezes, nociva à sua saúde ou à sua integridade física. É 

de amplo conhecimento que os professores sofrem de diversas moléstias ligadas à profissão, 

como estresse, depressão, insônia, lesão por esforço repetitivo, problemas de coluna, 

distúrbios da voz, dentre outros. 

A categoria dos professores apresenta particularidades, não compartilhando do perfil de 

adoecimento dos demais trabalhadores, sendo assim uma coletividade potencialmente mais 

vulnerável às patologias do trabalho.  

O que caracteriza a especialidade do benefício aos professores é a penosidade do exercício de 

todas as funções do magistério, qualquer que seja a atividade.  

Trabalho penoso é um tipo de atividade que acarreta desgaste físico ou mental ao trabalhador, 

além dos padrões normais de trabalho desenvolvidos no seu dia a dia laboral, provocando-lhe 

uma sobrecarga física e psíquica. 

É necessário que se reconheçam as peculiaridades da atividade do professor para efeito de 

concessão da aposentadoria especial, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana 

do segurado, que dedicou parte de sua vida profissional a tal tipo de labor.  

Eu digo isso. Não fugi da escola. Passei 40 anos no exercício da minha profissão, mas sabe 

Deus com que sacrifício! 

Essas são as considerações que dão substrato à emenda de alteração que proporei para que 

possamos manter a proteção dada ao professor pelo arcabouço constitucional ao estabelecer 

para a categoria dos professores um requisito etário diferenciado no que concerne à 

aposentadoria.  

É preciso proteger a dignidade daqueles que optam por exercer tão louvável profissão. Já 

temos hoje dificuldade de que os jovens optem por essa profissão, não só pelos baixos 

salários, mas também pelo descaso que se faz com a figura do professor, que talvez tenha sido 

forjado toda uma nação, mass ela não reconhece esse serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputada Creuza Pereira. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição, pelo Plenário, da proposta de reforma previdenciária enviada à Casa 

pelo Governo, diante da insatisfação da base governista com a matéria.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

registrar meus parabéns a V.Exa., por estar assumindo a Presidência dos trabalhos nesta 

Casa, V.Exa. que faz parte da Mesa na condição de Suplente. 

Eu começo a ficar otimista, Deputado Pedro Uczai e Deputado Edmilson, com a possibilidade 

de derrotar a reforma da Previdência neste plenário. Essa reforma é a maior maldade que já vi 

em 20 anos há que estou aqui no Parlamento, por condenar as mulheres e os trabalhadores a 

trabalharem até os 65 anos, por exigir 49 anos de contribuição, por acabar com as 

aposentadorias especiais, por acabar com a aposentadoria dos inativos e por reduzir à metade 

as pensões.  

O povo brasileiro não aceita isso e já começa a haver um levante e uma pressão. Os 

trabalhadores rurais, ontem, fizeram uma megamanifestação no País, porque esta reforma 

acaba com a aposentadoria deles. 

Vejo que há uma insatisfação na base do Governo. Vejo que vários Deputados da base do 

Governo estão dizendo que não vão votar nesta reforma; já há, inclusive, um expressivo 

número de emendas que estão sendo articuladas por Parlamentares da base do Governo para 

modificar o projeto. 

Eu tenho assinado várias emendas de diversos Deputados da base do Governo impondo 

mudanças nesse projeto. Portanto, a mobilização vai crescer, os Deputados vão começar a ser 

abordados nos aeroportos, nas suas bases eleitorais, e eu tenho certeza de que vamos 

conseguir derrotar essa reforma da Previdência neste plenário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de nomeações, pelo Governo Michel Temer, para a conquista de apoio de 

Deputados à proposta de reforma da Previdência Social. Expectativa de rejeição da matéria 

pela Casa, inclusive com votos da bancada do PMDB. Repúdio à indicação de Alexandre de 

Moraes para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF.  

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não poderia perder 

a oportunidade de falar aos Parlamentares da importância de lerem o Diário Oficial de hoje 

para verem a enorme quantidade de nomeações que o Governo golpista está fazendo para 

tentar comprar os votos dos Parlamentares a favor da reforma da Previdência. Mas, não 

adianta, o próprio PMDB já anunciou que não vai exigir fidelidade dos votos, porque não quer 

perder a bancada nas próximas eleições por causa desse desastre da reforma da Previdência. 

Ontem, finalmente, depois de todo o ensaio, Alexandre de Moraes foi sabatinado. Daqui a 

pouco será, com certeza, referendado para assumir o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. O PCC vai ao STF com um filiado do PSDB e com um representante do Governo 

golpista. 

Quero lembrar Jucá e Machado. O script do golpe continua: tirou Dilma, colocou Temer; agora 

coloca PCC e PSDB no Supremo Tribunal Federal. Vai parar tudo. Vai estancar a sangria... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Ações do Governo Michel Temer para a retomada do crescimento econômico. Importância da 

proposta de reforma da Previdência Social. Necessidade de amplo debate da matéria pela 

Casa.  

________________________________________ 

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

Pedro Uczai, grande Deputado de Santa Catarina, membro da Mesa, parabéns pelo seu 

trabalho. Aproveito para cumprimentar todos os convidados que estão chegando para a sessão 

solene, a seguir, e nossos telespectadores. 

Hoje, no Brasil, estamos vivendo um momento de retomada e de alegria: temos a previsão de 

mais redução dos juros; a inflação está caindo; em São Paulo, a maior capital do País, já há 

mais emprego do que desemprego.  

Isso é muito importante e acontece graças ao trabalho do Presidente Michel Temer, da equipe 

econômica e dos Deputados da base do Governo. Quem lembra da época em que o 

Presidente Michel Temer assumiu? Havia dívidas para todos os lados. A Presidenta Dilma 

Rousseff não pagava mais ninguém - não pagava os fornecedores, não pagava as Prefeituras. 

Já no final do ano, o Presidente tinha quitado todas as dívidas com fornecedores e pago todas 

as emendas dos Parlamentares, inclusive as do PT e do PCdoB, de 2007 para cá. 

Este é um Governo sério, é um Governo que vem cumprindo a sua missão, é um Governo que 

está fazendo as reformas, e elas estão dando credibilidade a ele diante do mercado nacional e 

internacional. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que vamos debater muito e com bastante seriedade a 

reforma da Previdência. Nós vamos olhar no olho do brasileiro e mostrar a ele a herança 

maldita que o PT deixou, a maneira como o PT governou, de forma totalmente esdrúxula, com 

o maior esquema de corrupção do País. Nós temos que mostrar isso. 

O povo brasileiro é inteligente e sabe muito bem o que acontece. Quando Deputados do PT, do 

PCdoB, do PSOL e de outros partidos vêm aqui fazer discurso, lembrem-se de que eles foram 

Governo e, nos últimos 12 anos, quebraram o nosso País. Agora nós precisamos que eles nos 

ajudem a consertar o erro que cometeram. Não precisam prejudicar mais o País. 

Os investidores, Presidente Pedro Uczai, só vão investir em país sério, em país decente. E é o 

que nós estamos tentando fazer. Nós não vamos prejudicar trabalhador ou agricultor nenhum, 

pelo contrário. O que nós queremos é que os aposentados recebam o salário em dia, recebam 

aumento, como aconteceu agora. Pela primeira vez, quem ganha acima de 1 salário mínimo 

teve reajuste acima da inflação. Pela primeira vez na história, houve reajuste de salário acima 

da inflação. No Programa Bolsa Família, houve reajuste acima da inflação. Este é um Governo 

sério, este é o Governo Michel Temer. 

Eu quero dizer a todos os que estão torcendo pelo pior do nosso País que o Brasil tem jeito. 

Não torçam contra o Brasil. Os senhores ficaram 12 anos no Governo e não fizeram nada. Pelo 

contrário, destruíram o nosso País. Agora vamos ajudar a construir um Brasil para os 

brasileiros, e não para o PT, para o PCdoB, para a CUT ou para a CTB. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente Pedro Uczai. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em evento com a presença de representantes de sindicatos de 

trabalhadores no Município de Osasco, Estado de São Paulo, destinado ao debate sobre as 

propostas de reforma previdenciária e trabalhista do Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Presidente 

Pedro Uczai. É uma alegria bastante grande vê-lo presidir esta sessão. 

Sr. Presidente, recentemente, eu participei, lá na minha região, próximo à cidade de Osasco, 

Estado de São Paulo, de uma plenária que contou com a presença de mais de 30 sindicatos, 

representados por suas diretorias. Eles começam a ficar preocupados com o discurso de 

alguns Deputados que falam aqui de recuperação da nossa economia com a retirada de 

direitos dos trabalhadores.  

Acho que é fundamental que esses sindicatos se organizem para lutar contra as propostas de 

reforma da Previdência Social e trabalhista. Nos próximos dias faremos diversas plenárias, 

conversaremos com os trabalhadores lá em São Paulo, na Região Metropolitana, exatamente 

porque eles começam a perceber que as reformas pretendem retirar seus direitos. Querem, 

com a falácia de recuperar a economia, destruir conquistas importantes. 

Os trabalhadores estão se organizando. Nós aqui estamos atentos e vamos impedir, 

seguramente, a destruição do Estado brasileiro e dos direitos sociais dos trabalhadores.  

Eu gostaria de pedir a V.Exa., Sr. Presidente, que autorizasse a divulgação deste 

pronunciamento no programa A Voz do Brasil.  

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da Seguridade Social. 

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, projetos golpistas e usurpadores, plenos de crueldade e maldades, são 

apresentados para sangrar o povo brasileiro. Quem se lembra do discurso de ódio do Senador 

Aloysio Nunes Ferreira sobre sangrar a Presidenta Dilma? Os golpistas golpearam a 

Constituição, vendem o Brasil em partes a "preço de banana" e, além disso, sangram a 

população brasileira com propostas retrógradas, retirando direitos e massacrando a garantia do 

Estado Democrático de Direito. Estes são os projetos em curso em nosso País. Estes são os 

projetos do golpista, usurpador e ilegítimo Michel Temer. 

Temos que nos preocupar, os golpistas estão a todo vapor aqui no Congresso Nacional. Eles 

estão impondo a tenebrosa reforma trabalhista, a destruidora de direitos PEC da Previdência, 

um congelamento de gastos dos salários da educação e da saúde, a reforma tributária, etc. 

Mas hoje gostaria de falar sobre o terror do momento: a reforma da Previdência. Os que são a 

favor defendem que há um "rombo" nas contas da Previdência Social. Na verdade, ela quer 

dificultar o direito e o acesso às prestações previdenciárias. Ela acaba com a previdência 

pública para impor a previdência privada. 

A inventada reforma da Previdência Social faz parte do custeio da Seguridade Social, o qual 

ocorre não só de forma direta, ou seja, por meio de contribuições sociais, mas também de 

forma indireta, com a utilização de recursos dos orçamentos fiscais dos entes políticos, 

conforme o art. 195 da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, gostaria de dizer que, quando Temer fala em cortar gastos do Governo, ele vai 

tirar direitos dos trabalhadores. Temer não economiza com amigos. Os gastos com 

propaganda chegaram a 386,5 milhões de reais. Quem mais lucrou foi a Globo, a revista Veja, 

a Band e a Folha de S.Paulo. Grandes empresas devem 374 bilhões ao Governo, não pagam e 

não são cobradas. Depois de 13 anos com aumento real, o reajuste do salário mínimo para 

2017 perdeu para a inflação. 

Nesse sentido, o povo brasileiro precisa reagir. Como disse o Deputado Bohn Gass, quem 

conhece profundamente a pauta da reforma da Previdência não a acolhe, é contra. Por isso 
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nós vamos fazer um movimento de discussão, de debate em toda a Paraíba, mostrando que 

essa PEC vai acabar de vez com a previdência pública e impor aos brasileiros que podem 

pagar uma previdência privada. 

Gostaria que fosse dada a devida publicidade ao meu pronunciamento nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.  

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, projetos golpistas e usurpadores, plenos de crueldade 

e maldades, são apresentados para sangrar o povo brasileiro. Quem se lembra do discurso de 

ódio do Senador Aloisio Nunes sobre sangrar a Presidenta Dilma. Os golpistas golpearam a 

Constituição, vendem o Brasil em partes a "preço de banana" e, para além disso, sangram a 

população brasileira com propostas retrógradas, retirando direitos e massacrando a garantia do 

Estado de Direito. Estes são os projetos em curso em nosso País. Estes são os projetos do 

golpista, usurpador e ilegítimo Michel Temer. 

Temos que nos preocupar, os golpistas estão a todo vapor aqui no Congresso. Eles estão 

impondo a tenebrosa reforma trabalhista, a destruidora de direitos PEC da Previdência, um 

congelamento de gastos dos salários da educação e da saúde, a reforma tributária, etc. 

Mas, hoje, gostaria de falar sobre o terror do momento, a reforma da Previdência. Os que são a 

favor defendem que há um "rombo" nas contas da Previdência Social. Na verdade, ela quer 

dificultar o direito e o acesso às prestações previdenciárias. Ela acaba com a previdência 

publica para impor a previdência privada. 

A inventada reforma da Previdência Social faz parte do custeio da Seguridade Social, o qual 

ocorre não só de forma direta, ou seja, por meio de contribuições sociais, mas também indireta, 

com a utilização de recursos dos orçamentos fiscais dos entes políticos (art. 195 da 

Constituição da República). 

Para tanto, o jornal "Corisco" do Coletivo Cotonetes, do Estado da Paraíba, traz na Edição nº 4, 

de janeiro, um breve histórico da luta pelo direito à Previdência Social e à aposentadoria, que 

dura mais de 100 anos.  

Segundo o jornal "Corisco":  

(...) dura história de lutas dos trabalhadores pelos Direitos Previdenciários continua exigindo, 

hoje, mobilização e propostas que garantam os direitos conquistados. Vale lembrar que boa 

parte do dinheiro da Previdência vem dos trabalhadores, pelo desconto mensal no salário. Por 

isso, o governo não pode usar esse dinheiro sem, pelo menos, ouvir a opinião dos 

assalariados. A História mostra que os direitos dos trabalhadores não caem do céu, eles só 

vêm com organização e muita luta. Quando essa luta esmorece, os direitos são tirados e 

diminuídos. 

Na edição, ele traz também as controvérsias do Governo golpista e usurpador, que são: 

quando Temer falar em cortar gastos no Governo é porque vai tirar direitos dos trabalhadores; 

Temer não economiza com amigos; os gastos com propaganda chegaram a R$ 386,5 milhões; 

quem mais lucrou foi a Globo, Veja, Band e Folha de S.Paulo; grandes empresas devem 374 
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bilhões ao Governo, não pagam e não são cobradas; depois de 13 anos com aumento real, o 

reajuste do salário mínimo para 2017 perdeu para a inflação. 

Para além disso, Sr. Presidente, o próprio Governo golpista tomou um tapa na cara quando 

tentou lançar uma pesquisa sobre a reforma da Previdência para o povo votar. Resultado: a 

ampla maioria dos entrevistados manifestou-se contra a exigência de 49 anos de contribuição 

para que o trabalhador tenha direito à aposentadoria integral.  

O povo não aguenta mais viver tomando golpes. Toda essa reforma apresentada pelos 

golpistas só tem um objetivo, senhoras e senhores, sobrar dinheiro para pagar juros aos 

banqueiros, acabando com a previdência pública, fortalecendo a previdência privada e 

retirando direitos.  

Para terminar, digo que precisamos resistir, precisamos lutar, precisamos fazer um profundo 

debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. Ela exige um amplo 

debate com a sociedade, com a apresentação de dados reais e completos sobre os recursos 

públicos e a sua forma de utilização, sem nos deixar levar por discursos inconsistentes e 

padronizados, sem nos deixar levar por acostumados golpes. 

"Não" à reforma da Previdência. Reaja já! Nenhum direito a menos!  

Era o que tinha a dizer. 
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Protocolização, por grupo de Parlamentares do Solidariedade, sob liderança do Deputado 
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alterações no texto original da proposição, com vistas à aprovação da matéria. Regozijo com 

aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposição sobre regulamentação da gratificação 

opcional às categorias de trabalhadores de restaurantes, hotéis e similares. 

________________________________________ 
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (Bloco/SD-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, quero registrar para o Plenário e para todo o País que hoje nós, um grupo de 

Parlamentares liderados pelo Deputado Paulo Pereira da Silva - o Paulinho da Força, 

Presidente do nosso partido Solidariedade -, protocolamos emendas à reforma da Previdência. 

São emendas não só do nosso partido e que foram apoiadas por mais de 300 Parlamentares. 

Como nós falamos desde o início, o pacote do Governo, na forma como veio, é inaceitável. 

Reforma da previdência tem que haver. Ela tem de evitar as distorções, tem de corrigir as 

injustiças, mas, na forma como estão colocadas as propostas do Governo, nos termos em que 

vieram, para nós, do Solidariedade, é inaceitável a sua aprovação. 

Por isso, depois de grande esforço, coletamos mais de 300 assinaturas. O Deputado Arnaldo 

Faria de Sá também esteve presente, assim como o nosso Líder, Deputado Aureo, quando nós 

lá protocolamos as emendas na Comissão que trata da matéria. Eu espero que elas possam 

servir de inspiração para os movimentos que nos País inteiro clamam por melhorias na reforma 

da Previdência Social. 

Faço um segundo registro, Sr. Presidente. Eu gostaria de, com 10 anos de atraso, comemorar 

aqui com V.Exa. a aprovação ontem, pela Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que 

trata da regulamentação dos 10% da gorjeta dos trabalhadores de restaurantes, hotéis e 

similares. 

Em 2007, eu era Deputado aqui nesta Casa, quando apresentei o primeiro projeto que tratava 

do tema, Sr. Presidente.  

O projeto depois foi apensado, foi para o Senado Federal. Foram 10 longos anos até que 

finalmente esta Casa desse a palavra derradeira e fizesse justiça a uma classe laboriosa, que 

esperava por esse momento. 

Muito obrigado. 

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

Parabéns pelo projeto. Realmente nós tínhamos que votar com mais rapidez alguns projetos. 

Esperar por 10 anos para regularizar uma situação é muito complicado, ainda mais para uma 

categoria que merece todo o apreço. 

Concedo a palavra ao Deputado Victor Mendes. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Contestação a discursos contrários à realização da reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. THIAGO PEIXOTO (PSD-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nobres colegas Parlamentares, Deputadas e Deputados, meus cumprimentos. 

Ocorre uma grande discussão sobre a Previdência não só na Comissão que está tratando 

desse tema, mas também em todo o Congresso Nacional. Na Câmara, a questão está sendo 

considerada de maneira muito forte. 

O desafio previdenciário não é somente brasileiro, não é uma "jabuticaba", não é algo 

tupiniquim, é um desafio que todo o mundo hoje tem, e cada país enfrenta isso com 

responsabilidade, promovendo importantes mudanças. Fazem isso por uma simples razão, e 

no Brasil não é diferente: é algo positivo. Hoje nascem menos pessoas, e as pessoas vivem 

mais, o que faz com que aconteça um grande desequilíbrio previdenciário, que tem de ser 

combatido de frente. 

Eu ouço muitas críticas à reforma da Previdência, e ouço poucas sugestões. Criticar a reforma 

por criticar não adianta nada. Nós temos que fazer as críticas, que são sim bem-vindas, mas 

temos também que apresentar sugestões. Isso não está acontecendo. 

Sr. Presidente, eu vejo muitos grupos políticos, partidos políticos que, em outros momentos, 

defenderam a reforma da Previdência, e hoje se posicionam de forma contrária a ela. Na 

verdade, mostram que não têm posições claras com relação a isso. Consideram apenas se 

estão na Situação ou na Oposição. 

Vou dar exemplos, vou citar algumas frases. Primeira frase: "A reforma da Previdência é 

absolutamente indispensável". Quem disse isso não foi ninguém menos do que Joaquim Levy, 

Ministro da Fazenda da então Presidente Dilma Rousseff. Não é Ministro do Governo atual, é 

alguém que foi Ministro no Governo do PT que está defendendo reforma da Previdência. 

Segunda frase: "É preciso continuar o esforço do equilíbrio fiscal e avançar mais nas reformas 

estruturais a longo prazo. Isso envolve controle de gastos obrigatórios. O item principal, neste 

caso, é a reforma da Previdência". Quem falou isso foi o então Ministro Nelson Barbosa. Foi 

Ministro do Planejamento e Ministro da Fazenda no Governo do PT. 

Terceira frase: "É preciso elevar a idade de aposentadoria. Não é possível que a idade média 

de aposentadoria das pessoas do País seja de 55 anos. Vamos encarar a reforma da 

Previdência". Quem disse isso foi a então Presidente Dilma Rousseff, também hoje pertencente 

a um partido de Oposição. 

Quarta e última frase: "A Previdência, de vez em quando, deve ser reformada. Quando a lei foi 

criada se morria aos 50 anos. Hoje a expectativa de vida é de 75 anos". Quem disse isso foi o 

então Presidente Lula. 

Como se vê, quando estão no Governo, defendem uma posição; quando saem do Governo, 

agem de forma irresponsável, inclusive questionando se há ou não déficit na Previdência. 

Estes são dados importantes, oficiais, do Portal de Transparência: os gastos com os benefícios 

previdenciários no Brasil saltaram de 233 bilhões e 900 milhões, em 2003, para 516 bilhões de 
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reais, em 2016. E a receita, em 2016, foi de 364 bilhões. O déficit existe, ele é matemático. Não 

é uma questão de opinião, é um fato, é algo real que deve ser enfrentado, combatido de frente. 

Sr. Presidente, eu percebo que a Oposição hoje prefere, em relação à reforma da Previdência, 

vender mentiras confortantes e não encarar as verdades desconfortáveis que vivemos 

atualmente. Muitas dessas verdades desconfortáveis, como a crise econômica que está 

ocorrendo em nosso País, foram exatamente fruto de irresponsabilidades econômicas, de 

medidas econômicas erradas adotadas pelo Governo do PT, pela Presidente Dilma e por seus 

Ministros. 

Se o Brasil tem hoje 12 milhões de desempregados, o culpado não é o atual Governo, o 

culpado foi o Governo que saiu e colocou o Brasil nesta crise. Hoje, todos nós temos que 

enfrentar isso, temos que promover sim as reformas estruturantes, encarar a questão e sermos 

autênticos e honestos com relação ao déficit previdenciário, além de avaliarmos o que foi dito 

pelos próprios líderes que hoje são Oposição e que um dia foram Governo. 

Eu mencionei aqui o Presidente Lula, a Presidenta Dilma, o ex-Ministro Nelson Barbosa, o ex-

Ministro Joaquim Levy. Por que eles diziam aquilo antes e dizem algo diferente agora? Porque 

estão sendo desonestos com a população brasileira. 

Obrigado. 
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Necessidade da realização da reforma da Previdência Social. Defesa de aprimoramento da 

proposta do Governo Federal sobre o tema. 
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O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e meus colegas 

Parlamentares, nesta oportunidade, falo sobre o texto do Governo Federal e de inúmeros 

jornais que tenho lido recentemente e discutido. 
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Em resumo, a reforma da Previdência é necessária para a segurança dos brasileiros. Segundo 

as informações, a Previdência Social, nos moldes em que foi criada há 100 anos, é 

considerada um dos seguros sociais mais completos do mundo. Com ela, o trabalhador e sua 

família têm direito aos mais diversos benefícios durante a vida toda, como salário-maternidade, 

salário-família, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão e aposentadoria. 

Mas essa grande conquista está prestes a entrar em colapso, segundo dados do Governo 

Federal. Algo precisa ser feito, visando ao futuro dos nossos brasileiros. 

Por isso, fiz esse resumo lembrando a importância desse assunto. É necessário o 

entendimento de que algo precisa ser feito, caso contrário, as consequências futuras serão 

piores. 

No entanto, a proposta do Governo Federal não é um produto acabado. Espero que ela seja 

alterada, após discussão com a sociedade e com o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, peço a divulgação do meu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Vou dar o discurso de V.Exa. como lido e 

solicitar a divulgação dele pelos meios de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

consecutivo, membro de diversas Comissões desta Casa, entre elas a da reforma da 

Previdência, na era do Governo Fernando Henrique Cardoso, venho a esta tribuna falar sobre 

a necessidade da reforma da Previdência Social. 

Caros colegas Parlamentares, estava lendo, esses dias, um texto do Governo Federal e de 

inúmeros jornais sobre o assunto enunciado que me chamou atenção. Cito aqui algumas 

partes do que li. 

Em resumo, a reforma da Previdência é necessária para segurança dos brasileiros. Segundo 

as informações, a Previdência Social, nos moldes em que foi criada há quase 100 anos, é 

considerada um dos seguros sociais mais completos do mundo. Com ela, o trabalhador e sua 

família têm direito aos mais diversos benefícios durante a vida toda: salário-maternidade, 

salário-família, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão e aposentadoria. 

Mas essa grande conquista está prestes a entrar em colapso, segundo dados do Governo 

Federal. E algo precisa ser feito, nobres colegas. A Previdência pode acabar, assim como já 

está acontecendo em vários Estados brasileiros. Nesses quase 100 anos em que a Previdência 

existe, o Brasil e o mundo passaram por mudanças profundas. Duas delas se destacaram das 

demais: as pessoas estão envelhecendo com mais saúde, vivendo mais tempo, e com os 

avanços da tecnologia, o estilo de vida de todos está mudando, e as famílias estão tendo 

menos filhos. 

Com isso, há menos gente contribuindo com a Previdência, além do que, há mais gente 

desempregada. O nosso sistema previdenciário é baseado num acordo entre gerações: quem 

está trabalhando hoje paga a Previdência de quem já se aposentou, assim como a geração 

que virá vai pagar a de quem está trabalhando hoje. Se o número dos que recebem a 

Previdência aumenta, as contas não fecham. E aí, em poucos anos, vai faltar dinheiro para as 

nossas aposentadorias, dos nossos filhos e netos. 
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O texto diz ainda que essa reforma já deveria ter sido feita há muitos anos, mas não foi por 

descuido de muitos. O resultado é que o rombo aumenta a cada ano que passa. A reforma da 

Previdência precisa ser feita agora para mudar essa realidade, para igualar as regras de 

aposentadoria, manter os direitos daqueles que realmente têm direito e acabar com os 

privilégios. 

Encerro, lembrando a importância deste assunto e que é necessário o entendimento de que 

algo precisa ser feito, caso contrário, as consequências futuras serão piores. 

No entanto, a proposta do Governo não é um produto acabado. Espero que ele seja alterado 

após discurso com a sociedade e com o Congresso Nacional. 

Solicito ampla divulgação do meu pronunciamento pelos meios de comunicação desta Casa. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados e nobres Deputadas, quero concluir a minha fala sobre a visita oficial que fizemos 

na quinta-feira e sexta-feira passadas, nos dias 16 e 17 de fevereiro, ao Estaleiro e Base Naval 

de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e ao Centro Experimental Aramar, no Estado de São Paulo. 

O que mais me impressionou foi que, hoje, poucos países, como eu disse aqui anteriormente, 

apenas sete países no mundo, além do Brasil, dominam todo o ciclo da energia nuclear e do 

enriquecimento do urânio de forma comercial, apenas cinco países no mundo produzem 

submarinos nucleares. 
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O Brasil já domina toda essa tecnologia do enriquecimento do urânio, tanto para fins pacíficos - 

para geração de energia em Angra 1 e Angra 2 e geração de energia para o funcionamento 

desse submarino -, como, também, para fins medicamentosos - para produção de 

medicamentos radiofármacos, para a utilização na medicina nuclear, que hoje é amplamente 

utilizada. 

Podemos dizer, com toda a tranquilidade, que o Brasil está entre os dez países do mundo que 

dominam a tecnologia nuclear - e é alta tecnologia, Sr. Presidente. Eu fico orgulhoso de saber 

que o domínio dessa tecnologia está na mão do Estado brasileiro, está na mão da Marinha 

brasileira, que tem técnicos bem formados para desenvolverem esse trabalho, para poderem 

dar continuidade a esse projeto. 

A nossa grande preocupação é que esse é um projeto estratégico de soberania nacional, um 

projeto de desenvolvimento tecnológico, de alta tecnologia, que tem um arrasto tecnológico 

extremamente importante, um projeto que garante a soberania nacional. Portanto, ele não pode 

sofrer, em nenhum momento, redução de recursos. Ele tem que continuar, porque coloca o 

Brasil na ponta do desenvolvimento tecnológico e entre os países que podem garantir uma 

soberania nacional ao seu povo. 

Eu também gostaria de tratar, Sr. Presidente, da reforma da Previdência, que está aí. O orador 

que me antecedeu disse que no Governo do Presidente Lula e no Governo da Presidenta 

Dilma falava-se da necessidade da reforma da Previdência. É verdade. Eu acho que cada 

Governo que passa avalia a possibilidade de uma reforma da Previdência. 

Temos que perceber que a Previdência não é benefício de Governo nenhum. Previdência é 

direito do trabalhador, para o qual ele contribui ao longo de sua vida de trabalho ativo, contribui 

com o seu suor, a fim de que depois, quando aposentado, possa usufruir desse benefício. 

Portanto, não se trata de nenhum programa de benefício de Governo nenhum, trata-se de 

direito. E por se tratar de direito, não podemos admitir a possibilidade da redução de direitos 

que está acontecendo neste Governo em várias áreas. 

Quanto à questão da Previdência, eles fizeram uma continha bem simples, Deputados Luiz 

Couto, Angelim e Assis, que é dessa área também. Se alguém começar a trabalhar com 16 

anos, após 49 anos, para receber aposentadoria integral, ele terá 65 anos. 

Então, a idade mínima para se aposentar vai ser 65 anos. Supõe-se que todos os brasileiros e 

todas as brasileiras irão começar a trabalhar com 16 anos de forma ininterrupta por 49 anos 

com carteira assinada e chegarão aos 65 anos prontos para se aposentar. 

Nós sabemos que ninguém trabalha de forma ininterrupta, nós sabemos que nem todo mundo 

assina a carteira, nós sabemos que nem todo mundo tem contrato de trabalho. Nós sabemos 

que esse é um avanço que vem acontecendo no Brasil ao longo dos anos, mas agora, com a 

reforma trabalhista, querem precarizar as condições de trabalho. Aí, sim, ninguém vai 

conseguir se aposentar, porque ninguém vai ter 49 anos de contribuição. 

Se nós levarmos em consideração que mais da metade da população começa a trabalhar a 

partir dos 22 ou 23 anos, com carteira assinada, eles só se aposentarão com 72 a 74 anos. A 

expectativa de vida é 75 anos. Portanto, mais da metade dos brasileiros, com essa reforma da 

Previdência, morrerá antes de se aposentar. 

Por isso, "não" a essa reforma que aí está. 
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Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, eu sou um dos Parlamentares do Partido dos Trabalhadores que 

consideram necessária a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma tributária. Assim 

como o Presidente Lula, a Presidenta Dilma, o ex-Ministro Nelson Barbosa, citados há pouco, 

eu também compreendo a necessidade de se realizarem adequações no sistema tributário, no 

sistema previdenciário, no sistema político brasileiro. 

O problema, Sr. Presidente, colegas Parlamentares, é que a PEC 287 não é uma reforma. 

Essa é a questão fundamental. A PEC 287 é o fim da Previdência Social no Brasil. Ao se 

estabelecer a exigência de 49 anos de contribuição, essa PEC acaba com a aposentadoria. 

O Deputado Ságuas Moraes, há poucos instantes, destacou com muita competência que a 

expectativa de vida em muitas regiões do Brasil é inferior ao tempo necessário para que um 

trabalhador brasileiro possa se aposentar, considerando-se a exigência da contribuição de 49 

anos para se ter a aposentadoria integral. Em várias regiões do Nordeste a expectativa de vida 

é inferior a 70 anos. 

Portanto, essa é a questão fundamental, que deve ser destacada. Temos que convocar e 

conclamar a população brasileira para fazer o debate. 

Nós somos favoráveis à reforma da Previdência. Achamos que se fazem necessárias algumas 

adequações. Só que essa PEC 287, essa Proposta de Emenda à Constituição do Governo 

golpista e ilegítimo de Michel Temer representa o fim da Previdência Social, representa o fim 

da aposentadoria para os trabalhadores brasileiros. 

Ela fixa uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, desconsiderando a dupla 

jornada das mulheres brasileiras, das mães de família, que atualmente podem se aposentar 

com 55 anos - portanto, terão que trabalhar mais 10 anos para conseguir a sua aposentadoria. 
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Ela proíbe o acúmulo de pensão e aposentadoria, punindo especialmente os pensionistas de 

renda mais baixa. Ela acaba com a aposentadoria especial de policiais e professores. 

Especialmente no que diz respeito aos professores, há uma repercussão extremamente 

negativa no sistema educacional brasileiro, representando um desestímulo, inclusive, para 

essa categoria tão importante na formação dos brasileiros. 

Trata-se de uma ameaça o benefício especial das aposentadorias rurais. No que diz respeito a 

esse item, por exemplo, representa uma dura ameaça, um tiro no coração dos trabalhadores 

rurais, que geralmente iniciam a sua jornada de trabalho aos 12, 15, 16 anos. Uma vez 

aprovada essa PEC, seria exigido o recolhimento de encargos, contribuições e também a idade 

mínima de 65 anos. 

Portanto, essa PEC, em minha opinião, tende a provocar uma elevada evasão de 

recolhimentos. A população conscientizando-se de que não gozará da aposentadoria, a 

tendência será cada vez mais deixar de contribuir, o que representará também um duro golpe 

para a maioria absoluta dos pequenos Municípios do Brasil que hoje depende para a 

dinamização da sua economia de recursos oriundos da Previdência Social. 

Nós nos posicionamos contra essa PEC não porque sejamos contra a reforma da Previdência, 

ou das reformas que são necessárias acontecerem para a organização do Estado brasileiro, 

mas porque ela não se caracteriza como reforma, e, sim, como o fim da Previdência Social e 

da aposentadoria dos trabalhadores do Brasil. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

O SR. ADÉRMIS MARINI (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus novos 

colegas Deputados e Deputadas, povo brasileiro, é com muita honra e satisfação que, pela 

primeira vez, faço uso desta tribuna como Deputado Federal representando a minha cidade de 

Franca, no interior de São Paulo, e a minha região da Alta Mogiana. 

Assumo a cadeira que já foi ocupada por ilustres francanos, como o Professor Alfredo Palermo; 

Airton Sandoval, um Deputado defensor dos municípios, um municipalista convicto; o Dr. Fábio 

Meirelles, que sempre defendeu a agricultura, o agronegócio, o homem do campo; e, mais 

recentemente, o Deputado Federal Marco Aurélio Ubiali, defensor da inclusão e da APAE. 

Sou grato à minha cidade de Franca e região pela oportunidade. Sou grato à minha família, ao 

meu pai, Adérmis, à minha mãe, Rosa, à minha esposa, Adriana, e aos meus filhos, Ana Laura 

e Lucas.  

Sou grato ao meu partido, o PSDB de Franca, na pessoa do Prefeito Sidnei Rocha; ao 

Deputado Roberto Engler; aos meus colegas Vereadores da Câmara Municipal de Franca; aos 

Deputados Federais Duarte Nogueira, Samuel Moreira e Floriano Pesaro. 

Faço um agradecimento muito especial Governador Geraldo Alckmin, que me apoiou para que 

eu pudesse estar aqui para defender o interior de São Paulo e a minha região de Franca. 

Sr. Presidente, eu assumo como Deputado alicerçado nos nossos valores e nos nossos 

princípios, com o apoio de valorosos irmãos, de meus irmãos na Maçonaria, de meus 

companheiros de Lyons e do Rotary e dos meus irmãos do movimento de Cursilho da Igreja 

Católica. 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a região de Franca é um importante polo regional de 

serviços, comércio e indústria, principalmente no setor calçadista. No agronegócio, produzimos 

um dos melhores cafés do Brasil, e o nosso basquete é destaque no Brasil. Apesar disso, 

carecemos de representação Federal. 

Meus amigos de Franca e região, tenho certeza de que vou me esforçar ao máximo para 

representá-los. Aqui vou defender o fortalecimento dos Municípios e a descentralização de 

recursos. 

Vivemos o pior momento da história política do nosso Brasil. Os escândalos de corrupção, a 

recessão e o desemprego marcam a insatisfação da população com a classe política. Cabe a 

nós tomarmos atitudes que restabeleçam essa confiança. Apoio a Operação Lava-Jato e 

também apoio leias e projetos que visem maior transparência e controle social sobre a classe e 

atos políticos.  

O meu objetivo nesta Casa é lutar para ser uma voz de mudança de atitudes, praticando uma 

política transparente, exercendo o mandato representativo. 

O Brasil precisa de reformas visando à retomada do desenvolvimento social e econômico. 

Apoio a reforma política, pois temos que trabalhar para diminuir o tamanho do Estado e o custo 

do Brasil, e a reforma trabalhista, para estimular o empreendedorismo e a retomada do 

emprego. Na reforma da Previdência, atuaremos com muita cautela. Vamos defender o amplo 

debate com a sociedade, aprofundar os estudos e receber propostas, para não cometermos 

injustiças. 
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Finalmente, meus colegas Deputados, temos que ter coragem e determinação para fazer as 

mudanças necessárias que o Brasil exige. 

Peço a Deus que, além de proteção, nos dê serenidade e equilíbrio para as nossas decisões. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Adérmis Marini, do PSDB de 

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

Deputadas, todos aqueles que me ouvem e que, neste momento, estão sintonizados na TV 

Câmara, quero dizer que, na verdade, o Presidente Michel Temer, com sua equipe econômica 

e sua assessoria política, não mandou para esta Casa uma proposta de reforma da 

Previdência, mas uma proposta de desmonte da Previdência. Há muita diferença aí. 

No início do primeiro mandato do Governo Lula - eu estava aqui -, foi feita uma reforma da 

Previdência. Depois também fizemos outra reforma. É claro que todos nós entendemos que é 

possível atualizar e reformar a Previdência. Agora, não se pode acabar com a Previdência. 

O Governo fica fazendo terrorismo e mentindo para o povo brasileiro, inclusive usando os 

grandes meios de comunicação para aterrorizá-lo. Ele diz que, se a reforma não for feita, a 

Previdência vai acabar e, daqui a 10 ou 20 anos, não vai haver dinheiro para a aposentadoria. 

Isso é papo furado. Isso é mentira. Ele está querendo defender o indefensável. 
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Quero afirmar a todos que, se essa proposta chegasse a ser aprovada - o que não vai 

acontecer -, em breve não existiria mais a Previdência. Aí, sim, ela iria falir. Qual é o cidadão 

jovem que, aos 17 ou 18 anos, vai começar a pagar a Previdência, para se aposentar aos 69 

ou 70 anos? Ele vai preferir fazer uma poupança desse dinheirinho, que, atualizado quando ele 

tiver 69 anos, vai valer quatro ou cinco vezes mais do que o salário mínimo que iria receber.  

E o cidadão que está com 35 anos, 40 anos ou 45 anos vai entrar na Previdência agora, para 

se aposentar aos 80 ou 85 anos? Não vai, porque sabe que pode morrer antes dos 80 anos, 

pois a média de vida do brasileiro é menor do que isso. Esse cidadão também vai sair da 

Previdência.  

Então, muitas pessoas irão para os fundos privados. Ou seja, isso implica a falência, o 

desmonte da Previdência.  

É preciso que se fale a verdade. Os defensores do golpe, aqueles que achavam que o Governo 

do PT e da Dilma estavam ruins, agora estão percebendo o que é ruim. Não é à toa que o Lula 

está à frente nas pesquisas. Nem Michel Temer, nem Aécio Neves, nem Alckimin, nem 

ninguém do PSDB está à frente dele. 

Aliás, o Governo da Nova República durou 20 anos. E quem governou por esses 20 anos? 

Essa mesma turma que está aí. Depois da ditadura, com a morte de Tancredo, o Sarney 

assumiu a Presidência da República; aí veio o Collor como uma alternativa e confiscou a 

poupança do povo; depois veio o Fernando Henrique e criou o Plano Real, que faliu; e agora 

estamos aí com um governo que, primeiro, aprovou aqui uma lei que limita os gastos, na qual a 

maioria dos Deputados votou.  

É por isso que o Cartão Reforma agora é só de 5 mil reais. Preste atenção, povo brasileiro: o 

Cartão Reforma lançado pelo Ministro do PSDB, o Bruno Araújo, o que deu aquele voto final, é 

de 5 mil reais! E no Orçamento só existem 500 milhões de reais para 100 mil moradias. Isso 

não dá para custear nem 100 moradias, porque a assistência técnica vai ser descontada desse 

dinheiro. Além do mais, o teto da renda familiar é de até 2 salários mínimos. Portanto, com 

esse dinheiro, em função do número de famílias cujas habitações precisam de reforma, 

precisaríamos de 35 anos para reformá-las. 

Enquanto os Governos Lula e Dilma contrataram, de 2014 até 2015, 4 milhões de reais para a 

construção de moradias no valor de 70 mil reais ou 80 mil reais, e entregaram 3 milhões de 

moradias prontinhas, agora vamos demorar 35 anos para fazer uma reforma de 5 mil reais, que 

é o valor correspondente a esse Cartão Reforma, do qual fazem propaganda. 

Este Governo está perdido. E tanto é difícil a reforma passar que o PMDB já liberou a bancada, 

porque muitos disseram: "Olhe, Presidente, você não se elege para a Presidência nunca mais!" 

Aliás, o Temer nunca se elegeu e está aí na Presidência porque o golpe contribuiu para isso. 

Agora, nós queremos nos eleger!  

E qual é a estratégia do PMDB desde já? Usar a máquina e os Ministérios, mapear onde vai 

querer eleger Governadores, Senadores, Deputados Federais e fortalecer as Assembleias 

Legislativas, porque sabe que, em 2018, é zero a chance de ele eleger o Presidente da 

República! Esta é a realidade. Além do mais, as lideranças do PSDB também estão envolvidas 

na Lava-Jato, a exemplo de Aécio Neves e José Serra.  

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do 

Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado.  
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________________________________________ 

O SR. NILSON PINTO (PSDB-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, muito obrigado. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu venho a esta tribuna para comemorar este início de 

ano legislativo, particularmente pela pauta alentada que este Congresso Nacional e em 

especial, a Câmara dos Deputados, se dispõe a enfrentar. 

Eu estou há 18 anos nesta Casa, meu caro Deputado Zé Geraldo, e pela primeira vez vejo a 

disposição de se iniciar o ano legislativo com o enfrentamento de uma agenda importantíssima 

para o País, que representa muito bem o desafio que a realidade nos impõe. 

Nossa realidade, infelizmente, é uma crise que assola o País já há alguns anos e que exige do 

Congresso Nacional e do Governo Federal medidas audaciosas e corajosas para recolocar o 

País nos rumos. 

Depois de anos de políticas econômicas equivocadas, o Brasil chegou a uma situação de crise 

aguda. O costume de se gastar mais do que se arrecadava, ao longo de anos, fez com que o 
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País acumulasse, a cada ano, déficits grandes, que eram cobertos por endividamentos. Essas 

dívidas são sustentadas por juros altos e até exorbitantes. 

O endividamento continuado e os juros altíssimos foram, aos poucos, consumindo a nossa 

capacidade de investimento e reduzindo os recursos disponíveis para a manutenção dos 

serviços básicos que o poder público tem a obrigação de oferecer à população. Dessa forma, 

começou a faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para o 

saneamento, enfim, para aquilo de que o País precisa. 

Na marcha em que nós caminhamos, se nada for feito, se nenhuma medida corajosa for 

tomada para sustar esse processo progressivo de sucateamento das finanças públicas, nós 

teremos, brevemente, a impossibilidade total de oferecer serviços públicos aceitáveis à 

população; teremos o pouco recurso de que o País disporá dedicado, fundamentalmente, ao 

pagamento ou amortização da nossa dívida; e não teremos recursos sequer para a 

manutenção dos serviços previdenciários e para o pagamento do funcionalismo público. Essa é 

a marcha da insensatez que nos foi legada por uma política econômica absolutamente 

equivocada e que precisa ser corrigida. 

Foi nesse contexto que o Presidente Michel Temer assumiu a Presidência da República, e eu 

fico feliz de ver que, após as primeiras medidas corajosas tomadas pela Presidência da 

República - que encaminhou a este Congresso, ainda no ano passado, a proposta para manter 

os gastos públicos num nível sustentável ao longo dos próximos anos, permitindo a 

rearrumação econômica do País -, agora ele manda para o Congresso propostas estruturantes 

de reformas fundamentais para tirar o País da crise e colocá-lo novamente no rumo do 

crescimento sustentado. 

Eu felicito o Governo e o Congresso Nacional, como disse no início, por iniciarem este novo 

ano legislativo enfrentando questões cruciais para solucionar os problemas que o País 

enfrenta. 

Na nossa agenda, eu destaco quatro ações essenciais, que não completam o rol daquilo que 

precisamos para colocar o País em ordem novamente, mas indicam a disposição de 

enfrentamento da crise. 

Destaco a reforma trabalhista, que já está nesta Casa em discussão e que vai ter certamente a 

faculdade de melhorar a relação capital-trabalho no Brasil. Essa é uma medida essencial para 

mudar uma legislação anacrônica, que já dura 75 anos e que tem dificultado a oferta de 

empregos no Brasil. 

Festejo que nesta Casa já estejamos discutindo a reforma tributária, confesso que não tão 

ampla como eu gostaria que estivesse ocorrendo, mas uma reforma tributária factível de ser 

realizada, de ser implementada, porque voltada fundamentalmente para a simplificação do 

nosso sistema tributário. Isso é essencial. Isso é absolutamente necessário para que o País 

volte a crescer. 

Festejo igualmente que aqui tenhamos, pronta para discussão, a reforma política, novamente, 

não da dimensão que eu gostaria que pudesse ser discutida, mas pelo menos apontando para 

questões essenciais para melhorar o funcionamento dos partidos, para melhorar a nossa 

prática eleitoral e organizar a vida democrática no Brasil. 

Por fim, festejo que já se tenham iniciado os debates da necessária reforma da Previdência 

Social, fundamental para que o País, enfim, consiga romper aquelas amarras que cerceiam o 
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nosso crescimento e que podem vir, com a sua liberação, fazer com que o povo respire 

novamente e tenha condições de dar vida melhor a todos os habitantes desta Nação. 

Sr. Presidente, reformas corajosas como essas não são fáceis de serem realizadas. Eu falo 

com a experiência de quem está aqui, como eu disse, há 18 anos e viveu o período em que 

este País experimentou reformas de verdade, no Governo Fernando Henrique Cardoso, 

quando ninguém tinha medo de colocar em discussão assuntos polêmicos que precisavam da 

aprovação de 308 Parlamentares, a qual era conseguida no convencimento, mostrando que 

aquilo era o melhor para o Brasil. Fizemos assim a reforma monetária, que criou o Plano Real - 

que é tido como um plano econômico, mas certamente foi a maior de todas as reformas sociais 

feitas no Brasil nos últimos 20 anos, pois foi um plano que fez com que grande parte dos 

excluídos, dos pobres, aos milhões, neste País, pudessem ter acesso a facilidades da nossa 

vida econômica. 

Fizemos a reforma da educação fundamental, criando o FUNDEF - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que trouxe para a escola milhões de crianças que 

estavam fora dela. 

Fizemos a reforma das comunicações em um tempo - muitos hão de ter esquecido - em que 

telefone era bem de alto valor, declarado no Imposto de Renda. Fizemos a reforma, e hoje todo 

mundo tem acesso ao telefone, todo mundo tem acesso à comunicação. 

Fizemos a reforma necessária na área fiscal, para que os Municípios, os Estados e a própria 

União tivessem as condições necessárias para crescer, mantendo seu equilíbrio financeiro. 

Fizemos outras reformas. Posso dizer, com a experiência do tempo que tenho aqui, que não 

são fáceis as discussões, mas são necessárias. 

Estadistas fazem assim: trazem os grandes temas para a discussão. 

Infelizmente, por longos anos, após o período de Fernando Henrique Cardoso, este País 

estagnou no que se refere à realização de reformas. Algumas precisavam ser feitas, mas não 

foram. 

Hoje, nós não apenas reclamamos do que não foi feito como ainda temos que arcar com os 

prejuízos do que foi malfeito. Hoje o País está em uma situação crítica, do ponto de vista 

econômico, e é preciso retomar aquele espírito do Governo Fernando Henrique de enfrentar as 

grandes questões de peito aberto, com a discussão, e mudar o País, para colocá-lo na direção 

em que precisar ir. 

Eu sei que este talvez não seja o melhor momento para o Congresso Nacional realizar essas 

reformas. O Congresso Nacional - isto não é segredo para ninguém - está vivendo uma crise 

de popularidade, fruto de uma série de ações externas que têm a ver com o nosso 

desempenho no dia a dia. 

Os trabalhos da Operação Lava-Jato, fundamental para o nosso País, respingaram neste 

Congresso e reduziram a popularidade de quem aqui está. As corporações que temem ter os 

seus direitos - os seus privilégios, na verdade - contestados trabalham contra as reformas que 

precisam ser feitas. As redes sociais, graças à impunidade, demonizam o Congresso Nacional. 

Eu sei, portanto, e todos temos ciência disso, que este talvez não seja o momento ideal para se 

enfrentar reformas tão importantes e que requerem posições corajosas, que requerem 

posições que fujam do atendimento do aplauso fácil, porque patrióticas. Não importa! A crise 

não espera o momento; a crise não escolhe a hora; e o Congresso Nacional não pode esperar 



 

295 
 

o momento para dar solução àquilo que é problema premente, àquilo que é situação urgente. 

Por isso, as reformas estão aí. 

Eu tenho certeza de que este Congresso vai encarar esses desafios com a seriedade 

absolutamente necessária à gravidade da situação. Eu tenho certeza de que o Congresso 

Nacional e a Câmara dos Deputados não vão faltar àquilo que exige a Nação brasileira. 

Talvez nós não tenhamos condições de realizar todas as reformas na extensão que elas 

merecem, mas, com certeza, dessas discussões que estão começando vão surgir grandes 

avanços. Se nós conseguirmos - e tenho certeza de que vamos conseguir - focar a nossa 

atuação e a nossa atenção naquilo que é essencial, certamente teremos condições de avançar. 

Na área trabalhista, o foco é a simplificação da relação entre capital e trabalho, para 

afastarmos definitivamente a penalização daqueles que geram emprego neste País. Nós não 

podemos continuar estimulando uma política e uma legislação que dificultam a vida de quem 

quer gerar emprego, que atrapalham a oferta de emprego no País. Portanto, nós temos que 

trabalhar no sentido de modernizar as relações de trabalho previstas na lei que completa 75 

anos e precisa ser atualizada, a fim de que tenhamos condições de estimular o surgimento de 

novos postos de trabalho no Brasil. Não é possível hoje exigir-se que o contratado se 

transforme em pessoa jurídica, porque a nossa CLT dificulta a contratação direta do 

trabalhador. 

Na reforma política, é essencial que nós nos concentremos na mudança que fará com que os 

partidos representem melhor a sociedade. Se conseguirmos aprovar - e tenho certeza de que 

vamos conseguir - a mudança no sistema de coligações partidárias em eleições proporcionais, 

proibindo as coligações nesses casos, e se conseguimos aprovar a cláusula de desempenho 

para os partidos, teremos alcançado um enorme avanço na nossa legislação partidária e dado 

condições a que o número de partidos seja reduzido. É impossível continuarmos trabalhando 

com mais de 30 partidos neste País. Não há tanta diversidade ideológica no Brasil ou em 

qualquer país do mundo que justifique a existência de tantos partidos. Se fizermos isso, 

teremos avançado no essencial. 

Na área tributária, se nós conseguirmos - e o projeto que está sendo desenvolvido pelo nosso 

colega Deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do Paraná, avança bem nessa direção - 

simplificar esse emaranhado de siglas que compõem o nosso sistema tributário, perturba a vida 

do cidadão, atrapalha a vida das empresas e prejudica quem produz, se conseguirmos fazer 

isso - e temos boas condições de fazê-lo -, teremos dado um grande avanço para gerar mais 

emprego e mais equidade no nosso País - hoje nós vivemos, do ponto de vista tributário, no 

País da iniquidade. Penalizamos quem trabalha e penalizamos mais ainda quem ganha pouco. 

Tenho absoluta convicção de que temos um campo aberto para avançar nessas reformas, que 

são essenciais, assim como tenho convicção de que precisamos de um debate amplo e 

esclarecedor no que concerne à reforma da Previdência. Aqui precisamos todos de um 

nivelamento de informações. Não é possível que as informações sejam colocadas de forma 

antagônica como se fossem verdades absolutas. Não é possível que cada um afirme coisas 

que são absolutamente contrárias e elas fiquem como verdade. É impossível a verdade estar 

em dois polos opostos. Nós temos que nivelar as informações, e é recomendável que se faça 

um trabalho amplo de informação, para que todos tenham condições de votar com a sua 

consciência, pensando no Brasil. 

Eu tenho certeza de uma coisa: podem-se mistificar e manipular todas as informações que 

quiserem sobre a Previdência Social, mas há algo que é absolutamente visível para todos, não 

há como negar: o fato de que a população está vivendo hoje bem mais do que vivia antes. E se 
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antes alguém se aposentava aos 55 anos e falecia aos 60 anos, hoje, graças a Deus, isso 

melhorou. Em média, o brasileiro está vivendo até os 74 ou 75 anos. É insustentável, portanto, 

a relação entre o período de contribuição para a Previdência e o período em que a pessoa fica 

aposentada. Nós temos que, pelo menos, sair dessa reforma atualizando a relação entre o 

período de contribuição e a idade de aposentadoria. 

Nesse aspecto, meu caro Deputado Luiz Carlos Hauly, eu tenho uma convicção. Já participei 

de várias discussões referentes à reforma da Previdência neste Congresso. Tenho certeza de 

que, todas as vezes em que se fala em começar já ou que se estabelece uma regra de 

transição muito curta ou muito abrupta, a reação é exacerbada, a dificuldade de implementação 

fica enorme e a reforma não é aprovada. Por isso, para todos aqueles que querem realmente 

aprovar a reforma, de modo que ela possa contribuir para o País, talvez seja recomendável 

pensar que é melhor uma regra de transição que seja gradativa, abrangente, que se estenda 

por mais anos e que penalize menos cada um que é por ela atingido, e até a existência de um 

prazo de carência, se for necessário, para que a reforma e o seu conjunto entrem em 

efetividade, e os direitos adquiridos, tão alegados, não sejam tão contestados. 

Eu estou colocando limites para a negociação. Nós não podemos correr o risco de sair desta 

discussão sem reforma aprovada, porque o País é que pagará pela nossa omissão, pela nossa 

incapacidade de solucionar, de forma política, os nossos problemas. 

Eu quero felicitar, portanto, porque esses temas estão na pauta, o Governo, que teve a 

coragem de puxar a discussão, e o Congresso, que teve a coragem de colocá-los para debate 

e para deliberação. 

Quero lembrar, no entanto, que esses quatro temas não exaurem o conjunto dos assuntos 

fundamentais para nós. Temos, a meu ver, muitas outras agendas para cumprir, mas, além 

dessas quatro de que já estamos tratando, temos duas que são fundamentais e sobre as quais 

o Congresso precisa se debruçar já neste semestre. 

A primeira delas é a reforma do nosso sistema de segurança pública. Não dá para conviver por 

mais tempo com essa tragédia em que se transformou a violência no Brasil, que mata mais do 

que as guerras que eclodem em todo o nosso planeta. Nós precisamos encontrar a fórmula 

para colocar de vez uma equação definidora de um sistema que promova a paz no Brasil. É 

fundamental que se crie um sistema integrado de segurança pública no Brasil. 

É preciso, definitivamente, que o Governo Federal, a União, invista em segurança pública. Não 

dá para aceitar que apenas os Estados paguem o pato, paguem esta conta, porque eles não 

têm condições de fazer isso. É preciso que a União entre para fazer a articulação, para fazer 

aquilo que lhe compete: cuidar das nossas fronteiras para evitar o contrabando de armas e o 

contrabando de drogas, na medida em que as drogas estão na base da violência crescente no 

Brasil - o consumo de drogas pesadas corre paralelo ao aumento da violência -, e as polícias 

estaduais sozinhas não dão conta de enfrentar essa questão. Essa reforma é urgente e 

necessária, e o Congresso precisa tratar dela para que possamos avançar. 

A segunda grande reforma - e que talvez não dependa de decisão do Congresso, mas precisa 

ser colocada em prática pelo Executivo Federal - é na questão do saneamento básico. 

Eu sei que, de uma forma geral, há uma grande deficiência no Brasil quanto à questão da 

infraestrutura, mas sei que a infraestrutura só vai voltar a receber investimentos significativos 

quando nós tivermos começado a equacionar razoavelmente o problema dos custos da nossa 

dívida. Mas há um item relacionado à infraestrutura que não pode ser postergado. Eu me refiro 

ao saneamento básico. Quem assistiu, no domingo passado, à reportagem da TV Globo, no 
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Fantástico, sobre a calamidade pública em que se transformou o saneamento básico no Brasil 

sabe do que eu estou falando. 

Os Municípios brasileiros - todos nós estamos cansados de dizer - são responsáveis pelo 

transporte público, são responsáveis pelo lixo, são responsáveis pela água. Aquilo que tem a 

ver com saneamento está nas mãos fundamentalmente dos Municípios, e os nossos 

Municípios estão sem condições de investimento. Não dá para exigir deles que resolvam os 

problemas de saneamento que são visíveis em todo o Brasil e, de forma particularmente 

acentuada, assumindo níveis catastróficos, no Norte e no Nordeste brasileiro. 

 

Há que existir uma participação do Governo Federal na articulação de um programa maior de 

apoio aos Estados e Municípios, particularmente aos das Regiões Norte e Nordeste, voltado 

para o saneamento básico - água, esgoto e lixo. 

Eu estou propondo aqui, Sr. Presidente, que se retome o grande Projeto Alvorada, que foi 

colocado em prática no Governo Fernando Henrique por inspiração do nosso então Ministro da 

Saúde, José Serra, e que promoveu uma série de mudanças positivas no saneamento básico 

brasileiro, especialmente nos Municípios de menor IDH do Norte e do Nordeste. Precisamos de 

um novo Projeto Alvorada. 

Eu quero conclamar o Governo Federal, a Presidência da República, o nosso Ministério das 

Cidades e a FUNASA a juntarem esforços, a fim de ajudarem os nossos Estados e Municípios, 

para que possamos retomar o Projeto Alvorada, tão tragicamente descontinuado em fevereiro 

de 2003, logo que o Presidente Lula assumiu o Governo pela primeira vez. 

É tempo de voltarmos a investir em saneamento na forma como aqui proposto. 

A agenda é importantíssima. O Brasil depende do sucesso que nós obtivermos ao tratarmos 

dela. Vamos todos ao trabalho! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

Obrigado, meus colegas, pela atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Nilson Pinto, do PSDB do 

Pará. 
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________________________________________ 

O SR. LUIZ NISHIMORI (PR-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Mauro 

Pereira, Sras. e Srs. Deputados, eu costumo dizer que acredito no potencial do Brasil, em seu 

potencial econômico e energético. Com certeza há no País abundância em recursos naturais. 

Possuímos um mercado invejável e acima de tudo uma brilhante agricultura. Porém, é inegável 

que nós temos que fazer muitos ajustes para o nosso País crescer. Ainda bem que já 

começamos a reforma previdenciária; a reforma trabalhista já está em pauta, está sendo 

analisada; e teremos que fazer também, com certeza, a reforma tributária. Mas, acima de tudo, 

temos que fazer a reforma educacional, aliás, uma revolução educacional, para o nosso País 

crescer cada vez mais. 

Eu estava inscrito, na verdade, no Grande Expediente da primeira sessão, contudo a minha 

fala só está acontecendo no dia de hoje. Eu quero deixar o meu ponto de vista neste Grande 

Expediente, pensando no crescimento, no desenvolvimento do Brasil. 

Começo a minha fala tratando da questão da agricultura. 

É de conhecimento de todos que a agricultura tem ajudado a economia do Brasil, com certeza. 

Já somos o maior produtor de café, de cana-de-açúcar e de laranja do mundo, o segundo 

maior produtor de soja e o maior exportador de carnes bovinas e de aves. O agronegócio 

responde por cerca de 22% do PIB nacional, 37% dos empregos e 40% das exportações do 

País, e ainda contribui para o saldo da balança comercial.  

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB tem a estimativa de que serão colhidas 

213 milhões de toneladas de grãos no ano de 2017, um crescimento de 14,2% ou 26,6 milhões 

de toneladas em relação à safra anterior. Trata-se, para o País, de um recorde histórico, que, 

com certeza, poderá impulsionar a nossa economia, ajudando a irrigá-la. 

A maior parte do expressivo volume de reservas internacionais acumuladas nas últimas 

décadas, de mais de 350 bilhões de dólares, deve-se essencialmente aos vigorosos superávits 

anuais da balança comercial de produtos do agronegócio. 

E as perspectivas para um futuro próximo são ainda mais promissoras, segundo a Organização 

das Nações Unidas - ONU, nos próximos 10 anos, Sr. Presidente, considerando aspectos 

como disponibilidade de recursos naturais, competência empreendedora e desenvolvimento 

tecnológico, o Brasil aumente em cerca de 35% a produção de grãos, em 25% a de carnes, em 

85% a de biocombustíveis, e em 8% a de açúcar. 

Sras. e Srs. Deputados, não é por acaso que eu trouxe esses números que atestam a 

excelência do agronegócio nacional. Estes números são uma esperança, um alento, um sinal 

de que há, sim, saída para a crise brasileira. 



 

299 
 

Quando constatamos a grandeza do nosso agronegócio, a competência dos nossos produtores 

rurais, a riqueza extraordinária que brota do campo, é impossível deixar de concluir que o 

Brasil tem, sim, solução. O Brasil - e os brasileiros - tem plenas condições de traçar para si um 

largo caminho de prosperidade, justiça e paz social. 

Como já disse, tenho certeza de que o Brasil pode ser uma das maiores potências mundiais. 

Porém, ainda precisamos passar por alguns ajustes na educação, na Previdência Social, assim 

como uma reforma tributária, trabalhista e política. 

Todos reconhecem que educação de qualidade é essencial para assegurar o desenvolvimento 

econômico, social e cultural de um país em bases sólidas e sustentáveis. 

Com educação qualificada, a sociedade tem mais condições de fazer suas escolhas, alcançar 

mais produtividade no trabalho, aprender a usar melhor os recursos públicos e ser menos 

suscetível à corrupção. Ao mesmo tempo, desenvolve a tolerância diante de opiniões e crenças 

contrárias, evitando o clima de ódio na política e nas relações do dia a dia. 

Ensino de qualidade é também o melhor caminho para a inclusão social. 

Nos últimos anos, o Brasil aumentou seus investimentos no setor, e temos agora a discussão 

sobre reforma do sistema educacional, mas ainda não é suficiente. Em comparação com outros 

países, o Brasil ainda está em grande desvantagem. 

A melhoria real da educação, quando alcançada, certamente terá reflexos benéficos em todos 

os setores. 

Na qualidade de Deputado municipalista, durante o recesso parlamentar faço questão de 

percorrer todo o Paraná para verificar qual a real necessidade de cada Município, e posso 

afirmar que algo está errado e precisa de correção. 

Sras. e Srs. Deputados, nossas Prefeituras estão chegando ao limite. Precisamos rever e 

avançar com o pacto federativo. Na divisão estabelecida pela Constituição e pelo sistema 

tributário, União, Estados e Municípios dividem os recursos e as responsabilidades. 

Atualmente, a União fica com a maior parte dos recursos arrecadados; os Estados e Municípios 

recebem apenas uma parte. A União fica com 57,42%; os Estados, com 24,18%; e os 

Municípios, apenas com 18,40%. 

Entre as obrigações estabelecidas, a União deve aplicar 18% do que arrecada com os 

impostos em educação, já os Estados e os Municípios, 25%. Na saúde, a União fica 

responsável por 50% dos custos do Sistema Único de Saúde - SUS; os Estados, por 12%; e os 

Municípios, por 15%. 

O problema é que, com a crise que o Brasil vem enfrentando, as arrecadações diminuíram. 

Todos no Brasil lutam para manter as contas, e quem mais sofre são os Municípios. 

A ideia do novo pacto federativo visa acabar com esse desequilíbrio. É preciso maior 

participação da União na obrigação com a saúde e educação. É preciso também repassar uma 

quantia maior aos Municípios, justamente porque eles estão mais próximos da população. O 

Prefeito que lida diretamente com o cidadão é quem sabe das reais necessidades desse 

cidadão, sabe onde o dinheiro pode ser mais bem investido. 

Na minha opinião, os maiores obstáculos ao desenvolvimento econômico brasileiro são hoje, 

como há muito tempo, a infraestrutura precária nas ferrovias e vias fluviais, o que dificulta o 
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escoamento dos grãos, a escassez de mão de obra especializada, o sistema tributário, a baixa 

capacidade de investimento e a burocracia excessiva. 

Um levantamento internacional mostra o Brasil na 76º posição, entre 144 países, no quesito 

infraestrutura, Sr. Presidente, Deputado Mauro. Desse modo, com estradas de má qualidade, 

portos ineficientes, irregularidade no abastecimento de energia, entre outros problemas, a 

produção se torna mais cara, e desaparece a competitividade das nossas empresas no 

exterior. 

Além de uma melhora significativa na educação, como já explicado, precisamos de uma 

revisão do sistema tributário. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias de toda a 

América Latina e figura entre os países de maior carga tributária do mundo. Isso precisa 

mudar! 

É indispensável simplificar o sistema tributário a fim de facilitar e atrair investimentos. A 

legislação do ICMS pode ser alterada, estabelecendo um sistema de compensação com outros 

impostos e restituições, enquanto os Municípios devem receber atenção especial do Governo 

Federal, pois têm assumido cada vez mais encargos em áreas como saúde e educação, sem a 

contrapartida dos recursos necessários para isso. 

É claro que não vamos superar esses obstáculos de um dia para o outro, mas precisamos 

enfrentá-los o mais rapidamente possível. Precisamos melhorar também em muitos outros 

aspectos, para que a retomada da economia se torne efetiva e não tenhamos que lamentar 

outras crises logo adiante. 

Em meio a essa crise econômica e com a taxa de desemprego subindo, existem muitas 

empresas brasileiras que têm migrado para os países vizinhos que oferecem um maior 

incentivo fiscal, que têm menos encargos trabalhistas e menos burocracia. 

Diante dessa alarmante situação, nossa legislação trabalhista necessita de reformas. O 

Governo precisa oferecer incentivos fiscais para estimular o crescimento do mercado brasileiro. 

Precisamos de ajustes na complexa e elevada carga tributária. Precisamos rever o 

protecionismo da legislação trabalhista para permitir que o Brasil volte a crescer. 

Outra grande preocupação é com a reforma da Previdência. A situação é grave e os números 

impressionam. Em 2015, o INSS manteve mais de 32 milhões de benefícios, incluindo 

aposentadorias, pensões e auxílios, que custaram 500 bilhões de reais. Como a arrecadação 

foi de 358 bilhões de reais, o déficit financeiro da Previdência Social foi cerca de 150 bilhões de 

reais. 

O Brasil tem um gasto com a Previdência muito superior aos padrões internacionais. Em 2015 

gastou cerca de 13% do PIB com a Previdência, incluindo INSS e regimes públicos. Em países 

desenvolvidos, como, por exemplo, a Alemanha, que tem três vezes mais idosos do que o 

Brasil, o gasto com a Previdência foi de aproximadamente 10% do PIB. 

Se os números atuais já impressionam, quando se analisam as perspectivas futuras o quadro 

se torna mais alarmante. A população brasileira está vivendo mais. Dessa forma, a tendência é 

termos mais idosos do que jovens, o que acarretará um desequilíbrio crescente nas contas da 

Previdência.  

Sem reforma, o déficit da Previdência para 2017 é de mais de 181 bilhões de reais. Se não 

ocorrer mudanças nas regras atuais, em breve não teremos condições de garantir a 

aposentadoria aos trabalhadores. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chegou o momento de encaramos esse assunto com 

muita seriedade. Precisamos garantir a aposentadoria das gerações futuras. Tenho certeza de 

que esta Casa vai discutir amplamente esse tema, que é fundamental para o reequilíbrio do 

nosso sistema de seguridade social.  

O Brasil precisa recuperar sua credibilidade diante do mundo. Precisamos demonstrar que o 

Brasil é um país sério e de muitas oportunidades. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar 

Brasil/Japão, aproveito este momento para agradecer ao Governo japonês, que tem sido um 

excelente parceiro do Brasil, com uma cooperação de longa data, assim como à Embaixada do 

Japão e ao Consulado, à JICA, à JETRO e a outras instituições que possibilitam vários projetos 

de colaboração nipo-brasileira, como o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento dos Cerrados - PROCEDER, que tornou o Brasil um dos maiores celeiros do 

mundo, a USIMINAS, o Carajás e o projeto KUSANONE, que atende Municípios do Brasil com 

recursos do fundo perdido do Governo japonês. 

Sr. Presidente, não vou me alongar mais. Concluo com a certeza de que, com as reformas 

previstas, o Brasil vai voltar a se desenvolver e a atrair cada vez mais investimentos e 

parcerias. Não será fácil, mas isso está ao nosso alcance, desde que tenhamos clareza dos 

problemas e determinação para enfrentá-los. 

Da minha parte, na qualidade de Parlamentar desta Casa, não medirei esforços para continuar 

com meu trabalho municipalista em defesa das necessidades dos Municípios do meu Estado, o 

Paraná, bem como para contribuir com o progresso e o desenvolvimento do nosso Brasil. 

Sr. Presidente, ainda tenho uns 7 minutos, mas vou finalizar por aqui, deixando registrados a 

nossa mensagem, o nosso pensamento e o nosso abraço a todos os Parlamentares e 

população brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Luiz Nishimori. Parabéns 

pelo excelente trabalho que V.Exa. faz nesta Casa, colaborando com o seu Estado, o Paraná, 

e com o restante do País. 
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________________________________________ 

O SR. ASSIS DO COUTO (PDT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

inicialmente, quero agradecer ao Líder Weverton Rocha por ter me dado esta oportunidade de 

falar pela Liderança do nosso partido. Da mesma forma, quero agradecer a S.Exa. e a toda a 

bancada do PDT por permitirem que eu participasse da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência.  

Deixo aqui, então, os meus agradecimentos e o registro do empenho e do esforço que farei 

para honrar a minha indicação para a Comissão Especial. 

Eu já fiz comentários sobre a reforma da Previdência na Comissão, assim como, aqui no 

Plenário, fiz pronunciamento sobre o tema. Tenho a clareza de que essa reforma é inoportuna 

neste momento de instabilidade política, quando temos um governo que não se elegeu 

diretamente pelo voto popular. Michel Temer era Vice-Presidente e acabou se tornando 

Presidente pelo processo de impeachment que ocorreu aqui. Então, ele não está hoje na 

função de Presidente da República, cumprindo um compromisso de governo de que a 

sociedade tenha sido convencida. Esse é um problema que enfrentamos. 

Alguns até dizem: "Essa é uma reforma de Estado, não é uma reforma de governo. Este 

Governo não pensa na reeleição". Justamente pela proposta colocada, eu também me 

convenço de que o Governo jamais irá à reeleição. Então, esse é um governo de ocasião, para 

uma reforma que não condiz com o pensamento do conjunto da sociedade, a qual não foi nem 

está preparada, num processo democrático eleitoral, para o tema que estamos debatendo na 

Comissão Especial. 

Mas, neste curto espaço que tenho pela Liderança do PDT, eu queria me referir ao nosso 

compromisso - já ouvimos aqui o nosso Líder se manifestar sobre isso - principalmente com 

aqueles segmentos da sociedade que mais precisam da proteção do Estado e de um 

tratamento diferenciado e especial: os trabalhadores e trabalhadoras rurais deste País. 

Além de essa questão envolver uma condição diferenciada de trabalho, ela envolve também a 

segurança alimentar, porque são esses trabalhadores que alimentam a Nação. Mais de 80% do 

alimento que vai para a mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar, é produzido pelas 

mãos daqueles que estão no campo. 

Trata-se também de uma questão de equilíbrio demográfico, porque grande parte dos 

Municípios do País depende do dinheiro da Previdência que entra todo mês e que movimenta a 

economia. Esse não é um dinheiro que vai para o mercado financeiro ou para a Bolsa de 
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Valores. Esse é um dinheiro que vai para a farmácia, para o supermercado, para a padaria, 

para a oficina, e assim por diante. Então, tirá-lo é aniquilar os pequenos Municípios. 

Portanto, nós vamos lutar para que seja mantido o status dos trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, que são reconhecidos na Constituição Federal de 1988 como segurados especiais. 

Nesse sentido, parabenizo Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG e os movimentos dos trabalhadores, que estiveram aqui esta semana, mobilizando-

se em torno dessa luta. 

Na sequência, quero falar dos educadores. Não dá para comparar um professor em sala de 

aula com um trabalhador em escritório. Os professores têm que ter um tratamento diferenciado, 

e vamos lutar por isso. 

Os trabalhadores da segurança pública também têm que continuar sendo tratados de forma 

especial. 

Por fim, há as pessoas com deficiência e os idosos em extrema pobreza. Agora mesmo está 

havendo uma audiência pública sobre esse tema. Lamentavelmente, na proposta, comete-se 

uma violência contra esse segmento da sociedade tão desprotegido. 

Portanto, vamos lutar para que esses quatro segmentos continuem sendo tratados de forma 

diferenciada na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Esse, Sr. Presidente, é o nosso 

compromisso.  

Sou trabalhador rural. Meu pai e minha mãe aposentaram-se como trabalhadores rurais. Meus 

irmãos todos trabalham na agricultura. E eu, por um desvio do destino, estou aqui nesta Casa. 

Estive em Brasília em 1987, como trabalhador rural e como jovem, lutando para que 

conseguíssemos garantir nossos direitos na Constituição de 1988. Então, vou estar aqui, agora 

do lado de dentro, defendendo aqueles que querem permanecer com o seu direito assegurado. 

Também sou pai de uma pessoa com deficiência. Tenho uma filha, a Ana Maria, que é 

portadora de síndrome de Down. Por isso, tenho uma convivência longa com todo o setor, com 

aqueles que têm parentes e filhos com deficiência.  

 

Para finalizar, quero deixar, mais uma vez, os meus agradecimentos ao PDT e dizer que 

estarei honrando o nosso partido. Fiz uma retrospectiva, que quero divulgar aqui, contando a 

história desde o Estatuto do Trabalhador Rural, de João Goulart, de 1963, à PEC do Temer, de 

2016. São 12 pontos. 

Queremos assegurar cidadania no campo. Espero que o Presidente da República, o Governo 

que ele comanda, o Relator e o Presidente da Comissão Especial nesta Casa tenham 

sensibilidade e não cometam uma injustiça com o nosso povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Assis do Couto.  
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________________________________________ 

A SRA. LUANA COSTA (PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados presentes, gostaria de falar para as trabalhadoras e os trabalhadores 

da agricultura familiar do nosso País e do nosso Maranhão, que, no dia 8 de março, farão uma 

grande mobilização em vários pontos do nosso Estado, contra a reforma da Previdência.  

Recentemente, nos dias 16 e 17 de fevereiro, estivemos reunidos na Federação de 

Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - 

FETAEMA, num grande evento capitaneado por Chico Miguel, Chatéo Brian, Lúcia, Ivaí e a 

querida Ligia, que organiza esses trabalhos no interior do Estado. Fomos debater sobre a 

reforma da Previdência, tratando principalmente das distorções e defasagens apontadas na 

PEC 287. Entre eles, está o caso da idade mínima para obtenção da aposentadoria e do 

aumento de 10 anos de contribuição, em flagrante descompasso com a expectativa de vida em 

nosso País, em especial no meu querido Maranhão, onde a expectativa de vida é de apenas 70 

anos.  

Ainda discutimos sobre as penalidades que essa reforma imprime às conquistas das mulheres, 

dos professores, dos deficientes. Tratamos, enfim, das grandes penalidades que as pessoas 

excluídas do nosso País estão sofrendo. 

Sr. Presidente, considero indispensável que reflitamos sobre as mudanças propostas para as 

condições de acesso à aposentadoria para os trabalhadores do setor rural. Peço a atenção 

especial de todos os Parlamentares para essas mudanças, motivadas predominantemente pela 

pressão dos déficits e que não parecem considerar, com realismo, a natureza e as 

particularidades do que de fato transcorre nos diversos segmentos da atividade agropecuária.  
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Hoje não podemos e não devemos equiparar as exigências de acesso à aposentadoria dos 

trabalhadores do campo com as dos trabalhadores da cidade. 

O risco de se cometerem erros e injustiças é potencialmente enorme. Hoje as mulheres 

trabalhadoras do campo se aposentam com 55 anos de idade, e os homens, com 60 anos. 

Com a reforma, eles, homens e mulheres, passarão para as mesmas regras do trabalhador 

urbano: o mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição.  

De um lado, nas cidades, veem-se os galpões com ar condicionado, as roupas especiais, os 

capacetes de proteção, os seguros e as legislações, sob a vigilância dos fiscais do Ministério 

do Trabalho. No campo, no sol, na chuva e na poeira, as pessoas sofrem. E o pior é que 

observamos que as crianças rurais passam a ajudar cedo no sustento da casa.  

Não vi também, na PEC da Previdência, qualquer consideração ao fato facilmente constatável 

de que os trabalhadores rurais aposentados vivem, em média, 5 anos a menos do que os 

aposentados urbanos.  

Nem mesmo o déficit apontado com tanta ênfase pelo Governo é uma questão consensual. 

Entendo, portanto, Sr. Presidente, que precisamos fazer debates mais amplos sobre essa 

matéria, com muita informação, sensibilidade e irrestrita transparência. 

Eram essas eram as minhas palavras. Quero me colocar aqui, diante da Previdência, como 

uma pessoa que se nega a aceitar tantos desmandos e tanta infringência aos direitos 

constituídos pelo cidadão brasileiro. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada Luana Costa, do PSB do 

Maranhão. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de falar para as trabalhadoras e trabalhadores 

da agricultura familiar de nosso País e do Maranhão, que, no dia 8 de março, farão uma grande 

mobilização contra a reforma da Previdência 

Considero indispensável que reflitamos sobre as mudanças propostas para as condições de 

acesso à aposentadoria dos trabalhadores do setor rural. Peço a atenção especial de todos os 

Parlamentares para essas mudanças, motivadas predominantemente pela pressão dos déficits 

e que não me parecem considerar, com realismo, a natureza e particularidades do que de fato 

transcorre nos diversos segmentos da atividade agropecuária.  

Hoje não podemos e não devemos equiparar as exigências de acesso à aposentadoria dos 

trabalhadores do campo com as dos trabalhadores das cidades.  

O risco de se cometerem erros e injustiças é potencialmente enorme. Hoje as mulheres 

trabalhadoras do campo se aposentam com 55 anos, e os homens, com 60 anos de idade. 

Com a reforma, eles, homens e mulheres passarão para as mesmas regras do trabalhador 

urbano: mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição.  

De um lado, nas cidades, veem-se os galpões com ar condicionado das fábricas, as roupas 

especiais, capacetes de proteção, os seguros e a legislação sob a vigilância dos fiscais do 
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Ministério do Trabalho; do outro lado, no campo, veem-se o sol, a chuva, a poeira e as 

jornadas quase sempre estafantes, sem o controle de fiscais. E o que é pior que são as 

crianças rurais que trabalham cedo para ajudar no sustento da casa.  

Não vi também, na PEC da Previdência, qualquer consideração ao fato, facilmente constatável, 

de que os trabalhadores rurais aposentados vivem, em média, 5 anos a menos do que os 

aposentados urbanos. 

Nem mesmo o déficit apontado com tanta ênfase pelo Governo é uma questão consensual.  

Entendo, portanto, Sr. Presidente, que precisamos fazer debates amplos sobre essa matéria, 

com muita informação, sensibilidade e irrestrita transparência.  

Essa proposta de reforma previdenciária é uma operação de grande alcance, que não 

devemos conduzir sem considerar as lutas passadas, as nossas vitórias e a enorme 

capacidade de superação do nosso povo.  

Muito obrigada.  
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Realização em dependência da Câmara dos Deputados de manifestação por entidades contra 

a reforma previdenciária. Inexistência de déficit na Previdência Social. 

________________________________________ 

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

Presidente, hoje pela manhã, esta Casa abrigou uma grande manifestação contra a reforma da 

Previdência. Na verdade, o nome é inadequado, nós não estamos falando de reforma da 

Previdência, nós estamos falando da eliminação da Previdência Social. 

O que se quer fazer no Brasil foi feito no Chile, na ditadura: acabaram com a Previdência 

Social. E vão acabar realmente com a Previdência Social. Quando se estabelece uma idade, 
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em função de uma expectativa de vida média, há um esquecimento de que a expectativa de 

vida do povo brasileiro é diferenciada. A expectativa de vida das trabalhadoras e dos 

trabalhadores rurais é diferente da expectativa de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores 

urbanos. 

Nós sabemos que a expectativa de vida está diretamente relacionada com a habitabilidade, 

com o saneamento, com a assistência à saúde, com a alimentação, que é extremamente 

desigual e tende a aprofundar a própria desigualdade em um Governo que abraça o rentismo e 

mantém uma taxa de juros reais maior a cada dia, em um Governo que tem um compromisso 

apenas de manter as fortunas que são construídas por uma acumulação de capital, que não 

tem mais relação com o trabalho. 

Há uma financeirização: aqueles que lucram com juros e os serviços de uma dívida feitas com 

títulos públicos não têm nenhum tipo de compromisso e nenhum tipo de relação com o mundo 

de trabalho, porque não empregam. Os agiotas não empregam. 

E o Brasil está entregue ao interesse dos rentistas. Vinte e sete mil investidores, entre pessoas 

jurídicas e pessoas físicas, detém quase a metade do orçamento deste País, apenas nos 

serviços e nos juros da dívida. 

Portanto, não me venham falar de déficit da Previdência - primeiro porque o déficit é 

questionável. Nós estamos falando da Previdência, que faz parte da Seguridade Social, na qual 

nós temos a assistência, nós temos a saúde e temos a Previdência. A Seguridade Social é 

superavitária. Então, de que déficit nós estamos falando? 

E por que o Governo não combate a sonegação à própria Previdência? Nós temos quase meio 

trilhão de reais de sonegação - sonegação atestada pelo próprio Governo. O próprio Governo 

atesta meio trilhão em sonegações, mas não se dispõe a tomar medidas para combatê-la. 

Prefere ter uma extrema crueldade com os trabalhadores e trabalhadoras, prefere que 

brasileiros e brasileiras, particularmente os trabalhadores de baixa renda, vivam a vida inteira 

trabalhando, contribuindo para a Previdência sem ter o direito de se aposentar. 

Isso me lembra - e já disse isso a alguém - a Lei dos Sexagenários, quando se disse que os 

escravos, ao completarem 60 anos, seriam libertos. Os escravos não chegavam a 60 anos. 

Morriam antes disso. 

Nós estamos impedindo os trabalhadores pobres, com essa reforma, de se aposentarem. Está 

se destruindo a Previdência Social. Tanto é que o Relator da matéria aqui nesta Casa teve 

como financiadores de campanha entidades e empresas que são relacionadas com a 

previdência privada. Essa reforma abre espaço para a previdência privada, como a PEC 55, 

que congela os gastos com saúde e educação, abre espaço para a educação privada, abre 

espaço para a saúde privada, para quem pode pagar por esses serviços, porque o Estado se 

esqueletiza para a população de baixa renda. 

Não me venham falar de déficit, porque a Seguridade Social é superavitária. Não me venham 

falar de déficit, quando quase 45% do Orçamento brasileiro vão para pagar serviços e juros de 

uma dívida. 

E digo: a taxa de juros real, que desconta a inflação, era 6,1% em outubro. Ela, em janeiro, 

chegou a 7,65%. A taxa de juros real cresce a cada dia neste País. E aí se comemora a queda 

da inflação, mas a queda da inflação é fruto da mais profunda recessão, de um desemprego 

que caminha a passos largos, porque o Estado não investe, não é indutor do desenvolvimento 

econômico, do desenvolvimento social. O Estado está ajoelhado para o rentismo. O Estado 
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está comprometido com aqueles que lucram e têm as suas fortunas a partir dos títulos da 

própria dívida. 

Portanto, não me venham falar de déficit. Se houvesse realmente um déficit, por que não se 

combate a sonegação do INSS? Por que não se diminui a taxa de juros real? Por que não se 

faz uma auditoria nessa dívida que arranca o Brasil dos brasileiros e das brasileiras? 

Vejam, o que o Governo irá economizar com a PEC nº 287, que acaba com a Previdência 

Social, em 10 anos, em 5 meses ele gastará com a sonegação, com a corrupção e 

fundamentalmente com os incentivos para o capital, até porque temos 224 bilhões que foram 

destinados para o que se chama de "Bolsa Empresário", usando a terminologia da Folha de 

S.Paulo, 224 bilhões para as empresas. E para a classe trabalhadora o que resta? A retirada 

dos seus direitos. 

Este Governo tem três pernas, uma delas é a entrega do patrimônio público, porque entregou 

às teles 100 bilhões de reais, que deveriam ir para os cofres públicos, porque entregou o pré-

sal, sabendo que a PETROBRAS é a empresa que teria a prospecção mais barata do petróleo, 

porque tem a melhor tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas de todo o 

mundo. Entregou o pré-sal. Entregou as distribuidoras de energia. Entregou 100 bilhões às 

teles, recursos esses que deveriam voltar para o Estado, para o povo brasileiro. E o Governo 

doou. 

E me vem falar de déficit? Constrói um déficit para penalizar trabalhadores para pagar a conta 

do golpe, para pagar a conta aos patos de Troia, que são patos de Troia, o povo percebe hoje, 

para tirar direitos de trabalhadores, para rasgar a CLT. Nem os militares ousaram rasgar a CLT, 

como os militares não ousaram produzir o nosso papel-moeda fora do Brasil, com empresas 

contratadas sem licitação. 

É isto que nós estamos vivenciando: entrega do patrimônio, retirada de direitos e estratégias 

para se proteger das apurações e das operações, particularmente da Lava-Jato, que 

combatem, enfrentam e investigam a corrupção. 

Não me venham dizer que se bateram panelas ou que se quararam as ruas de pessoas de 

verde e amarelo contra a corrupção se o verde e o amarelo sumiram das ruas, as panelas 

estão caladas e a maioria desta Casa é sabujo dessa proposta de Governo, porque ninguém 

tem coragem de dizer que este é um Governo que está apurando a corrupção! 

O Governo cria um Ministério para a proteção de um investigado e tem vários Ministros que 

estão sendo investigados, mas o Governo não responde em nenhum momento a essas 

denúncias! O próprio Presidente, que nas asas de um golpe contra a Nação e a democracia 

chegou à Presidência da República, foi citado 43 vezes em delações, e nada falam, calam-se, 

calam-se aqueles que vinham aqui dizer que o Brasil precisava ser limpo da corrupção, calam-

se diante do fato de que o partido mais acusado na Lava-Jato é o PT, está nas entranhas do 

atual Governo, cujos integrantes não têm condição de ser notáveis - notáveis! 

O "sincericídio" do Ministro Padilha é absolutamente concreto. Ele disse: "Ora, nós queríamos 

fazer um governo de notáveis, mas tivemos que repartir". Tiveram que trocar os cargos, trocar 

o Estado e trocar os direitos do povo por votos no Parlamento para eleger um notável. E o PP 

nos disse: "Esse é o nosso notável, o Ministro da Saúde", que tem uma coleção de asneiras 

fazendo parte de seu próprio currículo. 

O segundo partido mais envolvido na Lava-Jato chama-se PMDB, chama-se PMDB! 
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Dizem que a Polícia Federal vai abrir uma investigação sobre Lula e Dilma porque obstruíram a 

Justiça e Lula foi indicado para ser Ministro da Casa Civil. E Moreira Franco? E Moreira Franco, 

que ganhou um Ministério como um bunkerpara se proteger das denúncias de corrupção? 

Aliás, o próprio Presidente golpista já disse várias vezes: "Se houver uma denúncia, nós vamos 

afastar o denunciado temporariamente para não perder o foro privilegiado". 

Essa é a terceira perna deste Governo. 

Então, dizem eles: que se dane o povo; que se danem as mulheres - que serão as mais 

prejudicadas com a destruição da Previdência -; que se danem os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais; que se danem os educadores; que se danem os policiais. Eles estão 

montados no mais profundo esquema de corrupção, locupletando-se entre si e utilizando o 

Estado para se protegerem de qualquer apuração, enquanto entregam o País, enquanto 

rastejam para o capital internacional, enquanto rastejam para o rentismo, enquanto apedrejam 

o povo brasileiro. 

Por isso, hoje, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e diversas entidades 

estiveram aqui para dizer: "Não toquem em nossos direitos". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Deputada Erika Kokay. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

018.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 22/02/2017-18:54 

Publ.: DCD - 2/23/2017 - 120 JOZI ARAÚJO-PTN -AP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES DISCURSO 

ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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A SRA. JOZI ARAÚJO (Bloco/PTN-AP. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos e amigas que nos acompanham pelo sistema de 

comunicação da Câmara dos Deputados, quero cumprimentar a todos e dizer que é muito bom 

voltarmos às nossas atividades de discutir e votar projetos essenciais para o destino do nosso 

País. Aliás, neste ano de 2017, temos uma missão fundamental: contribuir decisivamente para 

tirar o Brasil dessa grave crise. 

Apesar de vermos indicadores mostrando que a inflação está baixando, infelizmente o 

desemprego continua muito alto e a atividade econômica ainda não foi retomada. Esse é o 

nosso grande desafio, como Parlamentares: aprovar projetos que possam fazer a economia 

voltar a girar, retomar a produção, recuperar o emprego e a renda dos trabalhadores. Esta 

deve ser a nossa prioridade máxima neste ano que se inicia. 

E como nós, Deputados Federais, podemos contribuir para ajudar o Brasil a vencer este 

momento de dificuldade? A primeira atitude, acredito, é estabelecermos uma pauta 

imprescindível e urgente de projetos a serem avaliados ainda no primeiro semestre que tenham 

condições de destravar a economia e de pacificar e melhorar o ambiente de negócios do País. 

E essa pauta passa, primordialmente, por reformas essenciais no País, como, por exemplo, a 

tributária.  

É mais do que urgente pensarmos em soluções para a crise financeira enfrentada por Estados 

e Municípios. No meu Amapá, por exemplo, Prefeitos relatam dificuldades não apenas para 

pagar o funcionalismo, mas até mesmo para pagar contas pequenas de custeio, como luz e 

aluguel. O debate sobre a crise fiscal dos Estados e Municípios, portanto, não pode mais ser 

adiado, e temos que nos debruçar na busca de soluções para a recuperação da condição fiscal 

das unidades federativas e das prefeituras. 

Também outras reformas importantes que serão discutidas no Congresso, como a 

previdenciária e a trabalhista. A aprovação dessas reformas poderá trazer, como 

consequência, a estabilização da política e a recuperação de uma atmosfera de confiança, 

permitindo a retomada dos investimentos. Ao receber novos investimentos, tanto a micro 

quanto a grande empresa conseguirão voltar a produzir, fazendo girar a roda da economia e 

trazendo os empregos de volta. 

É hora de reação no País. Cada um tem que cumprir seu papel, e o papel do Parlamento é o 

de se empenhar em um esforço comum para tirar o Brasil do atoleiro. Entretanto, temos que ter 

comprometimento com o trabalhador, com o aposentado, com as famílias mais humildes. 

Penso que a reforma da Previdência é sim essencial para diminuir o déficit nas contas públicas, 

mas não podemos sacrificar ainda mais o cidadão, que tem sido o mais penalizado pela crise. 

A conta do déficit público não pode ser paga apenas pela classe média, pelos trabalhadores. 

Por isso, vamos sim enfrentar o debate sobre as mudanças na legislação que rege a 

Previdência Social, mas não deixaremos de analisar as mudanças propostas com muita 

responsabilidade e cuidado. 

Enfim, Sras. e Srs. Parlamentares, temos um ano de muito trabalho pela frente. A população 

brasileira espera de nós uma pronta e imediata ação para ajudar a vencer os nossos 

problemas, e não podemos fugir desta responsabilidade. O Brasil não suporta mais 1 ano de 

recessão. Chegou a hora da reação, de arregaçar as mangas.  

Contem com esta Deputada para aprovação de proposições que sirvam para melhorar a vida 

do nosso povo. E você, do meu querido Estado do Amapá, saiba que sempre poderá contar 
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comigo na luta por seus direitos e pela conquista de melhorias para a sua vida. Vamos em 

frente, afinal nada supera a força do trabalho. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação 

da Casa e no programa A Voz do Brasil.  

Obrigada. 
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O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - 

Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno, solicito a V.Exa. que seja considerado como 

lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este artigo de minha autoria, publicado no 

Jornal Pequeno. 

Obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

A luta pela Previdência justa 

 

Começou nesta semana a grande luta na Câmara contra o projeto de Michel Temer para 

mudar as regras da Previdência, contido na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
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287/2016. Trata-se, na prática, de um desmonte dos direitos que existem hoje, pois o que o 

presidente propõe deixaria a aposentadoria quase impossível. 

Um dos alvos da PEC é o trabalhador rural brasileiro, aquele que contribui diretamente para 

colocar os alimentos em nossa mesa, além de produzir para a exportação. Segundo o texto do 

governo, para ter direito à aposentadoria, essa pessoa teria que alcançar 65 anos de idade. 

Hoje, essa exigência é de 60 anos para homens e de 55 para mulheres. Como, no Maranhão, a 

expectativa de vida de um trabalhador rural é, em média, de 67 ou 68 anos, já podemos 

imaginar que muitos nunca chegarão a receber esse benefício. 

Outra exigência absurda proposta por Temer é a de que o trabalhador rural passe a fazer 

contribuições mensais ao INSS, como ocorre com quem trabalha na cidade. Ocorre que isso 

dificulta muito esse pagamento, pois as realidades são diferentes. Pela regra que vale hoje, o 

trabalhador rural paga sobre a renda da produção, quando a venda acontece. Ou seja, não tem 

um salário fixo e mensal, como nas cidades. 

Se aprovada essa PEC, o que pode acontecer? Uma das consequências é o jovem trabalhador 

rural deixar o campo, pois a aposentadoria vai se tornar impossível. Isso provoca, então, êxodo 

rural, que penaliza nosso campo. 

A redução de direitos de quem trabalha no campo é um dos itens do ataque à Previdência 

Social que está presente no projeto do governo. O texto começou a ser analisado nesta 

semana numa comissão especial da Câmara. 

Os outros pontos da proposta do governo completam um quadro de maldades para os 

trabalhadores maranhenses e brasileiros. Além da idade mínima de 65 anos - que iguala 

homens ou mulheres -, o governo quer aumentar de 15 anos para 25 anos o tempo mínimo de 

contribuição ao INSS. 

Mesmo assim, o trabalhador não teria direito a 100% da aposentadoria. Para ter o valor integral 

que merece, Temer quer obrigar o cidadão a contribuir por 49 anos para o caixa do INSS. 

Nas próximas semanas, serão várias batalhas que iremos travar no Legislativo para bloquear o 

que o governo chama de reforma, mas que não considera a realidade do nosso povo. Dentro 

da comissão, a luta a favor dos direitos do trabalhador será muito dura. O meu partido, o 

PCdoB, estará representado pela companheira deputada Jandira Feghali. 

Eu também estarei nessa luta contra o desmonte da Previdência Social. Nenhum direito a 

menos! 

 

 

________________________________________ 
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a proposta de reforma previdenciária. Inauguração de contorno rodoviário e de ampliação de 

sistema de abastecimento de água e assinatura para ordem de serviço de contenção de 

encostas em Candeias pelo Governador baiano, Rui Costa. Entrega de viaturas para 

Municípios pelo Governador do Estado da Bahia.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, ontem a Câmara Municipal de Mutuípe realizou uma sessão histórica destinada à 

discussão da reforma da Previdência. 

Os Vereadores aprovaram, por unanimidade, uma moção de repúdio que deve ser 

encaminhada a esta Casa, e várias Câmaras de Vereadores da Bahia também estão fazendo o 

mesmo. Essa reforma será derrotada aqui, porque é contra os trabalhadores, contra as 

mulheres, contra os professores, contra os trabalhadores rurais, contra o povo brasileiro. 

Aproveito ainda a oportunidade para registrar que ontem o Governador da Bahia, Rui Costa, 

esteve em Candeias para inaugurar o contorno rodoviário, obra fundamental para tirar o 

trânsito de dentro daquele Município. Também inaugurou a ampliação do sistema de 

abastecimento de água, deu ordem de serviço para encostas e entregou novas viaturas para 

seis Municípios do Estado da Bahia. 

Parabenizo o Governador Rui Costa por esse conjunto de inaugurações, de entregas e de 

ordens de serviço. 

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

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Sumário 

Defesa da rejeição da proposta de reforma previdenciária do Governo Temer prejudicial às 

trabalhadoras urbanas e rurais como homenagem ao transcurso do Dia Internacional da 

Mulher.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a reforma da 

Previdência é uma das piores coisas já feitas por um governo. Ela prejudica a todos, de forma 

especial as mulheres. Todo mundo sabe que as mulheres têm dupla e tripla jornada de 

trabalho. Ou será que o Governo Temer não sabe disso? 

Com essa proposta, as trabalhadoras urbanas serão profundamente desrespeitadas, mas as 

trabalhadoras rurais ainda mais. No caso delas, além da dupla jornada, sofrem com o trabalho 

penoso. Trabalham no frio, na chuva, no sol, não têm feriado nem descanso semanal. Será que 

o Governo Temer não sabe que a mulher do campo não tem domingo e não tira férias? 

Por isso, a melhor homenagem que se pode fazer às mulheres, no dia 8 de março, é dizer um 

retundo "não" à reforma da Previdência - "não"! Já existe o Fora, Temer! nas mobilizações. 

Esse ato criminoso do Temer não pode passar. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, a reforma da Previdência é uma das piores coisas já feitas por um governo 

contra o povo brasileiro. Ela penaliza quem mais trabalha, rouba a esperança da juventude, 

sacrifica idosos e pessoas com deficiência.  

Mas, neste mar de gente que terá a vida piorada se a reforma passar, ninguém sofrerá mais 

prejuízos do que as mulheres. Sim, quando propõe aumentar a idade para aposentadoria das 

mulheres, tudo o que este Governo fajuto faz, é aumentar a desigualdade de gêneros. 

Todo mundo sabe que as mulheres ganham menos do que os homens, mesmo em funções 

iguais, porque, infelizmente, ainda vivemos numa cultura machista. Todo mundo sabe que as 

mulheres têm dupla e tripla jornadas de trabalho. Ou o Governo Temer não sabe disso? 

Com essa proposta, as trabalhadoras urbanas serão profundamente desrespeitadas em seus 

direitos e as trabalhadoras rurais ainda mais, porque no caso delas, além da dupla jornada, há 

um trabalho penoso, no frio, na chuva, no sol, sem feriado e sem descanso semanal. Ou o 

Governo Temer não sabe que a mulher do campo não tem domingo e não tira férias? 

Por isso, a maior homenagem que se pode fazer às mulheres brasileiras neste 8 de março é 

dizer um rotundo "não" a esta reforma da Previdência! 

São muitas as razões para que o Brasil inteiro já esteja dizendo Fora, Temer! 

Mas talvez a mais forte delas seja mesmo esta proposta criminosa de reforma que massacra o 

povo trabalhador em geral, que, no caso das mulheres, praticamente as escraviza. 

Viva o 8 de março! Viva a mulher! Viva as trabalhadoras do campo e da cidade!  
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"Não" à reforma da Previdência! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio às propostas do Governo Federal de reforma previdenciária e trabalhista. 

Solidariedade às mulheres contra retrocessos advindos da aprovação das respectivas 

proposições. 

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

manifestar nosso protesto, nossa repulsa e nosso posicionamento contrário à reforma da 

Previdência e à reforma trabalhista. São duas reformas que andam juntas nesta Casa. 

Sem dúvida nenhuma, a reforma trabalhista está sendo feita de forma sorrateira, porque ela é 

terminativa no âmbito da Comissão. Corre-se o risco de ela ser aprovada no âmbito da 

Comissão sem vir ao plenário para ser votada. 

Sr. Presidente, esse é um retrocesso para a classe trabalhadora do País e equivale 

retornarmos ao tempo da escravidão, sobretudo as mulheres. Nós que estamos às vésperas de 

comemorar o Dia Internacional da Mulher, amanhã, dia 8 de março, alertamos que a nossa 

posição, em solidariedade à luta e às conquistas das mulheres, é contrária à reforma da 

Previdência e à reforma trabalhista que se quer aprovar na Casa. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Pesar pela baixa participação feminina na política 

brasileira. Repúdio à violência contra a mulher. 

________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, eu gostaria que fosse dada ampla divulgação, inclusive no programa A Voz do 

Brasil, a este pronunciamento, que se refere exatamente ao dia 8 de março, Dia Internacional 

da Mulher. 

Apesar das grandes conquistas obtidas pela luta renhida que as mulheres têm tido ao longo da 

história brasileira e, mais recentemente, das importantes conquistas do ponto de vista 

institucional, legal, hoje, no Brasil, elas têm pouco a comemorar. Nascer do sexo feminino aqui 

ainda se constitui em um risco, pois a nossa sociedade está impregnada de machismo, cuja 

cultura oprime e gera violência particular e direta contra a mulher. 

Apesar dos mais de 80 anos de conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras, em 

1932, através do Decreto nº 21.076, consolidado na Constituição de 1934, as mulheres, de 

acordo com o TSE, nas eleições de 2016, representaram somente a participação de 13,5% nas 

Câmaras Municipais e 11,57% nas Prefeituras. Portanto, a participação política das mulheres 

ainda é pequena. 

Além disso, com tanta violência e discriminação, estamos vivendo um momento bárbaro, 

anticivilizatório. Segundo os últimos dados, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial 

sobre assassinato de mulheres no planeta. O número de assassinatos de mulheres negras 

cresceu 54% entre 2003 e 2013, e 527 mil estupros ocorreram no País. Anualmente, estima-se 

que só 10% desses crimes chegam ao conhecimento da polícia. A taxa de homicídios no Brasil 

foi de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, mais do que o dobro da taxa de 83 nações 

pesquisadas, cuja média é de 2 assassinatos por 100 mil. Treze feminicídios ocorrem por dia. 

As principais vítimas têm entre 15 e 20 anos; 5,3% dos homicídios são cometidos por familiares 

e 70% dos estupros, por parentes, namorados, amigos ou conhecidos; e 70% das vítimas são 

crianças e adolescente. 

Esse é o quadro. E neste Congresso Nacional ainda resistem em fazer o debate sobre gênero, 

sobre o enfrentamento que precisamos fazer na sociedade com relação à discriminação e 

acima de tudo contra a violência institucionalizada contra a mulher. 

Nesse sentido venho me pronunciando e me solidarizando com a luta que as mulheres em todo 

o Brasil e no mundo vão fazer no dia 8 de março. Está marcada uma greve internacional de 

mulheres. Entre os países que aderiram às manifestações estão Estados Unidos, Chile, 

Equador, Coreia do Sul, México, Peru, Itália. 
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No País, atividades relacionadas à greve internacional, apelidada de 8M Brasil, em alusão à 

data da convocação, estão sendo organizadas em 60 cidades, incluindo 22 capitais. 

Quero chamar a atenção para o meu Estado, a Bahia, e parabenizar a Associação dos 

Professores Licenciados do Brasil-Sindicato - APLB-Sindicato, a União Brasileira de Mulheres - 

UBM, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB e a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura - FETAG, que realizarão grandes eventos amanhã, 8 de março, 

para protestar contra a discriminação, contra a violência, mas também contra mais uma 

violência que se quer perpetrar contra as mulheres: a reforma previdenciária, que vai, mais 

uma vez, atingir principalmente as mulheres, especialmente do Nordeste. 

Nesse sentido, queremos nesta oportunidade nos engajar nesta luta do Oito de Março em 

defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de gênero. Nós precisamos ter no Brasil um 

povo mais igualitário. 

Nesta oportunidade, homenageio as duas secretarias do PCdoB que ocupam espaço no 

Governo do Estado da Bahia: a Secretária de Políticas para as Mulheres, Dra. Julieta Palmeira, 

e a Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Profa. Maria Olívia Santana. 

Estendo este apreço e esta homenagem à Zenaide Magalhães, minha mãe, à Maria Luiza, 

minha filha, e à Kaliana Fontes, minha companheira de luta. 

Neste momento, nós devemos estar irmanados nesta luta pela igualdade social no Brasil, de 

combate às discriminações e, acima de tudo, de reafirmação da luta de gênero no nosso País. 

Vivam as mulheres! Viva o Oito de Março! Contra a discriminação! Contra a violência! Contra a 

reforma da Previdência, mais uma violência contra as mulheres! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje eu subo a esta tribuna para falar de um assunto 

muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. Porém, não é só de homenagens que 

precisamos nesse dia, mas sim de luta contra os preconceitos, a violência e a discriminação. 

Apesar dos mais de 80 anos da conquista do direito ao voto pelas mulheres brasileiras, 

adotado em nosso País em 1932, através do Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro, instituído 

no Código Eleitoral Brasileiro, e consolidado na Constituição de 1934, as mulheres ainda, de 

acordo com o TSE, nas eleições de 2016, representam somente 13,51% das Câmaras 

Municipais. Já nas Prefeituras, somente 641 são mulheres, ou seja, 11,57%. 

Quanto à violência e à discriminação, estamos vivendo um momento de barbárie 

anticivilizatória, que exige intensificar as ações para construir uma sociedade sem 

discriminação, sem violência, pela equidade de gênero e pelo combate aos retrocessos sociais 

que esse Governo Federal quer impor à população brasileira, especialmente às mulheres. 

A violência contra a mulher ainda é algo alarmante na sociedade. De acordo com a SPM do 

Governo Federal, no período do carnaval, o Ligue 180 registrou 2.132 atendimentos a 

mulheres vítimas de diversos tipos de agressão, sendo a violência física o principal motivo das 

ligações de denúncias, 1.136 contatos, seguido da violência psicológica, com 671, da violência 
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sexual, com 109, da violência moral, com 95, do cárcere privado, com 68, da violência 

patrimonial, com 49, e do tráfico de pessoas, com 4 atendimentos 

Assim, não obstante a tipificação do feminicídio constar no Código Penal brasileiro desde 2015, 

ainda durante o Governo Dilma, a maioria dos casos como esse continuam a ser registrados 

como crime passional. Assim, essa prática incentiva a impunidade e contribui para a 

continuidade dos elevados índices de violência contra a mulher no Brasil. 

O Mapa da Violência 2015 aponta que, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 

2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares. Em 33,2% desses casos, o crime foi 

praticado pelo parceiro ou ex. O mapa mostra ainda que a taxa de assassinatos de mulheres 

negras aumentou 54% em 10 anos, de 1.864, em 2003, para 2.875, em 2013. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, a cada hora e meia uma 

mulher é assassinada por um homem no Brasil simplesmente por ser mulher, totalizando 13 

casos de feminicídio por dia. A pena para o crime é de 12 a 30 anos de prisão, sem direito a 

pagamento de fiança. 

Nessa mesma linha, o Oito de Março deste ano será marcado por uma greve internacional de 

mulheres. Entre os países que aderiram à manifestação estão Estados Unidos, Chile, Equador, 

Irlanda, Coreia do Sul, México, Peru e Itália. 

No Brasil, atividades relacionadas à greve internacional, apelidada de 8M Brasil, em alusão à 

data da convocação, estão sendo organizadas em 60 cidades em todo o País, incluindo 22 

Capitais. 

Na Bahia, organizações como APLB-Sindicato, FETAG-Bahia, UBM-Bahia, Força Sindical-

Bahia, CTB-Bahia, CUT-Bahia, Sindicatos dos Bancários da Bahia e diversas entidades 

realizarão protestos contra a violência de gênero e contra a proposta de reforma da 

Previdência desse Governo, que pretende acabar com o direito de aposentadoria 5 anos antes 

do que os homens. 

Assim, este Oito de Março será marcado por muita luta. E nós homens nos somaremos às 

mulheres para batalhar contra o machismo, a violência contra a mulher, pela equidade de 

gênero, contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. E não permitiremos 

nenhum direito à menos. O que queremos é mais direitos para a sociedade. 

Pela importância do tema, gostaria que ele fosse divulgado nos meios oficiais este 

pronunciamento. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homenagem às mulheres ao ensejo do transcurso do Dia Internacional da Mulher. Repúdio à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

cumprimento V.Exa., que preside esta sessão, e os colegas Deputados, particularmente as 

Deputadas Erika Kokay e Janete Capiberibe, presentes no plenário. 

Sr. Presidente, faço uma homenagem a todas as mulheres do campo e da cidade; a todas as 

mulheres guerreiras, de luta, seja as que participaram da Marcha das Margaridas, seja as que 

participaram de diversas manifestações, enfrentando polícia, cachorros, bombas de gás 

lacrimogênio, gás de pimenta. Ao longo de décadas, elas conquistaram muitos direitos, embora 

ainda há muito o que se alcançar para fazer justiça na questão de gênero.  

Mas as conquistas obtidas ao longo de décadas estão ameaçadas - estão ameaçadas! -, basta 

ver o desmonte da Previdência. Nós não podemos chamar a isso de reforma, porque reforma, 

geralmente, é para aprimorar. Na verdade, essa é a destruição de conquistas obtidas ao longo 

de décadas. 

Deputado Esperidião Amin, V.Exa. sabe, como ex-Governador, Parlamentar dedicado, sempre 

presente na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da importância dos direitos 

conquistados pelas mulheres. 

Agora, levar uma professora a trabalhar até os 65 anos de idade e ter, no mínimo, 25 anos de 

contribuição ininterruptos... As principais prejudicadas com esse desmonte da Previdência são 

as mulheres, particularmente a trabalhadora rural, não somente por causa da idade, mas 

também pelo tempo e forma de contribuição, assim como a contribuição de toda a família. 

Hoje, o segurado especial, como as trabalhadoras rurais e as pescadoras, recolhem uma 

contribuição familiar a partir da comercialização da produção. Com a reforma, não. Se a família 

tem sete membros, cada um terá que contribuir com um percentual definido, tenha colheita ou 

não, tenha pesca ou não. Como eles farão na época do defeso? 

Essa chamada reforma é um ataque às mulheres. Por isso, este 8 de março, Dia Internacional 

da Mulher, tem de ser um dia de luta, um dia de paralisação no mundo inteiro. Sejamos 

solidários à Argentina, que já programou uma excelente manifestação. 

Dirijo apelo aos homens que amam e respeitam as mulheres: neste dia 8 mostrem a cara, 

saiam às ruas; vamos dar apoio às nossas companheiras, às nossas mães, às nossas irmãs, 

às mulheres guerreiras que construíram este País. Que o 8 de março de 2017 seja marcado 

como um dia de luta. Às mulheres, que esse dia seja um grande manifesto para barrar a 

reforma da Previdência, que ataca as trabalhadoras e os trabalhadores, que fere de morte as 

mulheres deste País.  

Trata-se de uma missão de todos nós, inclusive da juventude, que também será prejudicada. 

As mulheres jovens não terão acesso a novos postos de trabalho, pois outras mulheres 
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deixarão de se aposentar, como as professoras, que precisarão trabalhar por mais 10, 15 anos. 

Os milhões de mulheres que estariam se aposentando no ano que vem e no ano seguinte, só 

vão começar a se aposentar daqui a 10, 15 anos. São postos de trabalho fechados para a 

mulher jovem. 

Hoje já há uma manifestação em Belo Horizonte, onde as mulheres estão reunidas no hall da 

Assembleia Legislativa. O nosso mandato está representado no ato, dando total apoio a elas, 

porque esse dia não é de celebração ou de comemoração; é um dia de luta, para que não haja 

nenhum direito a menos.  

Fora Temer e sua corja! Fora Temer e sua quadrilha! Fique a aposentadoria! Fora Temer e 

todos os delatados! Quantos Ministros delatados! Acorde, Moro! Acorde, Rodrigo Janot! 

Enxerguem os delatados que estão desmontando o nosso Brasil. 

É o Brasil que está ruindo, sendo desmontado por uma quadrilha, por pilantras, que atacam 

justamente as mulheres brasileiras. Que o dia 8 de março de 2017 seja de luta e de contenção 

dos desdobramentos desse golpe. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputados, Sras. Deputadas, Deputada Erika Kokay e todos aqueles que acompanham esta 

sessão da Câmara Federal, faço uso desta tribuna hoje para abordar aquilo que estou 

chamando de uma antirreforma de Previdência.  
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É uma antirreforma porque o objetivo final das alterações oferecidas pela proposta de emenda 

à Constituição apresentada por Michel Temer a esta Casa é exatamente desmontar o sistema 

de previdência pública do País. O interesse maior, de fundo, que orientou o conjunto de 

propostas, de caráter absolutamente cruel, injusto, para ampliar desigualdades, é exatamente a 

abertura de mercado às empresas de previdência privada, a fim de que supram aquilo que não 

mais será oferecido pelo sistema público. 

Vou fazer diversas falas em diferentes sessões, e começo dando um exemplo didático para 

todos os trabalhadores do Brasil que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social, 

para o regime daqueles que se aposentam, na ampla maioria, com 1, 2 ou 3 salários mínimos. 

Esses trabalhadores, que hoje se aposentam nas condições em que, a cada 100 contribuições, 

podem retirar 20, terão o benefício de aposentadoria, Deputado Assis, extremamente reduzido, 

porque a regra proposta nessa PEC é a de que se deve calcular a média desde o primeiro até 

o último salário que o trabalhador tiver recebido, e apenas aos 65 anos. 

Por exemplo, alguém que iniciou a vida de trabalho ganhando 1 salário mínimo, lutou e 

trabalhou durante 5 anos e melhorou para 1 salário mínimo e meio; em mais 5 anos de 

trabalho, melhorou para 2 salários mínimos; em mais 10 anos, talvez, melhore e ganhe 3 

salários mínimos. Ele vai chegar ao final de sua longa trajetória de trabalho - como muitos 

trabalhadores que iniciaram a vida laboral aos 16 anos de idade, por exemplo -, aos 65 anos de 

idade, ganhando, por hipótese, 3 mil reais. Porém, quando se apresentar - aqueles poucos que 

chegarem a isso - ao balcão da Previdência e perguntar pela sua aposentadoria, vai ver que o 

benefício será de 1.500 reais, por exemplo. Haverá a redução de praticamente metade do 

salário; em alguns casos, de 40% ou de 30%. 

Vejam o que eu estou dizendo: não há regra de transição prevista nesta proposta de emenda à 

Constituição para o valor das aposentadorias. A regra de transição é só para os anos de 

trabalho. Portanto, alguém que está a 1 ano, a 2 anos ou a 3 anos de se aposentar, vai ter uma 

redução no benefício em torno de 30%, 40% ou 50%, conforme o caso e a média que estiver 

sendo usada no cálculo do benefício desse cidadão trabalhador. 

Um segundo ponto fundamental: a idade mínima de 65 anos é inaceitável como critério justo e 

equilibrado. Não se tratam os diferentes de forma igual. Não se pode tratar um trabalhador, 

filho de uma família pobre, que começa a trabalhar aos 16 anos de idade, da mesma forma que 

alguém que tem oportunidade de cursar uma universidade, uma faculdade e começa a 

trabalhar aos 25 anos de idade. A idade mínima de 65 anos penalizará os mais pobres, 

aqueles que têm os menores salários, aqueles que trabalham nas atividades mais difíceis, mais 

duras e desgastantes. 

E, por fim, nesta primeira fala, e muitas virão desta tribuna, eu quero dizer da minha convicção 

de que esta antirreforma da Previdência não será aprovada por este Plenário. Eu desafio a 

base do Governo a colocar dentro deste plenário 308 votos para aprovar uma proposta cruel e 

injusta, que amplia as diferenças, que desprotege especialmente os mais pobres e que tenta 

cobrar a conta daqueles que não têm conta nenhuma com o País - aliás, têm é créditos com o 

País. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 
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Repúdio à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de fato, a 

reforma proposta chega às raias do absurdo. V.Exa., inclusive, como homem da área de 

segurança pública, sabe disso. Os operadores de segurança pública do Brasil estão em pânico, 

assim como a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o funcionalismo, os 

trabalhadores rurais e os demais trabalhadores brasileiros. 

Diz-se que a reforma veio com um pouco de gordura. Não! Ela veio sem vergonha nenhuma, 

com uma cara de pau tremenda - desculpem o linguajar talvez não adequado para o momento. 

Lamento profundamente a forma como essa reforma foi proposta. Ela deveria ter vindo de 

dentro para fora e não de fora para dentro, penalizando a população brasileira. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Início dos trabalhos da Comissão Externa destinada ao acompanhamento das investigações 

sobre o desaparecimento de 19 cidadãos brasileiros na rota das Bahamas até Miami, nos 

Estados Unidos da América. Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração nas regras da seguridade social. Sugestão ao Governo Michel Temer de 

retirada de tramitação da matéria por ocasião do transcurso do Dia Internacional da Mulher.  

________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente.  

Quero registrar aqui o início dos trabalhos da Comissão Externa representativa que está 

investigando e apurando o desaparecimento de 19 cidadãos brasileiros na rota entre Bahamas 

e Miami. Esta Casa precisa dar uma resposta.  

Começamos os trabalhos hoje e ouvimos o Itamaraty.  

Quero lamentar aqui a falta de ação objetiva e concreta da Polícia Federal nas investigações, 

mas nós também teremos a oportunidade de ouvir representantes daquela instituição. 

Evidentemente, já convidamos o Delegado responsável pela operação. 

Também quero registrar aqui o meu repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, que trata da reforma da Previdência. Eu acho que o Governo ilegítimo de Michel Temer 

deveria retirar essa PEC, até porque se trata de um crime contra a maioria do povo brasileiro, 

em especial contra os mais pobres. Amanhã, em homenagem às mulheres, essa PEC deveria 

ser retirada. Ela é um absurdo! 
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Anúncio de paralisação mundial das mulheres no Dia Internacional da Mulher. Luta das 

mulheres brasileiras contra a perda de direitos na reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, amanhã vamos 

lembrar a luta de 129 mulheres nova-iorquinas que foram carbonizadas porque ousaram lutar 

pelo direito ao seu próprio tempo. Amanhã o mundo inteiro vai lembrar essas mulheres.  
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Nós, mulheres, não somos discriminadas porque nascemos como mulheres; somos 

discriminadas porque houve uma construção de gênero que subalterniza as mulheres.  

Na nossa legislação, já foi permitido que mulheres e crianças sofressem castigos físicos por 

parte dos homens. Estamos falando de um país que ocupa o 5º lugar em feminicídio, com 

mulheres que morrem porque são mulheres, mulheres que morrem e fazem parte de 

estatísticas.  

Falo delas, somadas a mulheres que são mortas simbolicamente todos os dias.  

Há milhões de mulheres neste País que não querem voltar para casa. Na rua, somos 

anônimas. Ninguém sabe quem somos. Em casa, somos nós mesmas. Muitas mulheres são 

arrancadas delas mesmas, vítimas de um processo semelhante à tortura e esvaziadas 

enquanto pessoas - esvaziadas enquanto pessoas!.  

Vivemos, portanto, um feminicídio simbólico. São mulheres que sofrem uma discriminação que 

se mede: a discriminação de ter uma jornada de trabalho maior do que a dos homens. Se nós 

formos contar como as mulheres trabalham, veremos que trabalhamos, em média, por ano, 73 

dias a mais do que os homens.  

Nós nos dedicamos a tarefas não remuneradas. Nós somos as que sofrem com o desemprego 

de forma mais aguda. O desemprego, que, com o governo golpista, já foi acrescido de 1 

milhão, 280 mil desempregados, atinge de forma muito mais intensa as mulheres. É de quase 

13% a taxa de desemprego entre as mulheres, ao passo que, entre os homens, não chega a 

10%. Nós, mulheres, somos vítimas do desemprego de forma mais intensa.  

E trabalhamos mais do que os homens. Pensem que nós, quando nos aposentarmos, se nos 

aposentarmos com 65 anos, como os homens, teremos trabalhado 9 anos a mais que eles.  

Há uma desigualdade sexual no mundo do trabalho que não pode ser negada. Nós ganhamos 

menos que os homens, sofremos mais com o desemprego que os homens, trabalhamos mais 

que os homens, temos a dupla ou a tripla jornada, com os afazeres domésticos que não são 

repartidos, embora as mulheres adentrem o mercado de trabalho e dirijam por volta de 40% 

dos lares brasileiros.  

A única política que existe neste País que considera a desigualdade sexual no mundo do 

trabalho é a política da Previdência, porque estabelece que as mulheres se aposentem antes 

que os homens. Ainda assim, ainda que se aposentem antes que os homens, trabalharão, em 

média, 7 anos a mais que eles. Este Governo quer eliminar essa política, que reconhece a 

desigualdade e busca superá-la.  

Mais de 64% das mulheres se aposentam por idade. As mulheres se aposentam por idade e 

48% ou um pouco mais das mulheres se aposentam com um salário mínimo. E esse Governo 

quer impedir que nós nos aposentemos, como quer impedir que pobres se aposentem.  

A expectativa de vida não é a mesma em todos os lugares, 57% dos Municípios brasileiros não 

têm expectativa de vida de 65 anos de idade. As pessoas não se aposentarão! Elas 

contribuirão a vida inteira para a aposentadoria para aposentar o trabalhador que tem melhor 

habitabilidade, que tem mais assistência à saúde.  

E para que tudo isso? Para economizar em 10 anos o que o Governo gasta em 5 meses - em 5 

meses! - com serviços da dívida, com sonegação.  
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Dez anos numa reforma da Previdência, e o que quer o Governo? O Governo quer tirar a sua 

contribuição da própria Previdência, diferentemente dos demais países do mundo onde a 

média é de 46% de contribuição do Governo para a Previdência. 

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de concluir, apenas argumentando que, no dia de amanhã, 

haverá uma paralisação no mundo inteiro. Nós, mulheres, vamos parar! Inclusive, nós, 

mulheres Parlamentares, vamos parar em nome da vida, vamos parar para que tenhamos 

respeito. 

Nós não queremos que o dia de amanhã seja comemorado com botões de rosa apenas; nós 

queremos que o dia de amanhã seja um dia em que nós possamos fazer, como diz o poeta na 

canção, "Acordar os homens e adormecer as crianças".  

Nossa canção diz não à destruição da Previdência Social. Nós, mulheres, amanhã, estaremos 

em luta pelos nossos direitos. 

 

________________________________________ 
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Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Homenagem póstuma à ex-Primeira-Dama Marisa 

Letícia Lula da Silva. Exaltação do desempenho do ex-Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva no comando do Brasil. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

Repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Incentivo ao ex-Presidente 

da República Luiz Inácio Lula da Silva para lançamento de candidatura às eleições 

presidenciais de 2018. 

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

telespectadores, ouvintes da Rádio Câmara, servidores desta Casa, povo brasileiro, neste 

momento eu quero falar diretamente a uma pessoa pela qual eu tenho um profundo respeito e 

na qual eu deposito a maior esperança do mundo. 

Eu quero falar diretamente para você, meu companheiro Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

com quem eu convivo desde 1977, quando me filiei ao Sindicato dos Metalúrgicos; quando 

você, companheiro Lula, era Presidente desse sindicato; quando juntos fizemos as grandes 

lutas contra a ditadura militar; quando você nos orientava para que fizéssemos uma luta 

democrática, sindical, digna, uma luta para a transformação social; quando vivemos as grandes 
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greves; quando você, Lula, foi caçado, quando você foi preso, quando eu também fui caçado e 

condenado à prisão; quando enfrentamos todos os tipos de dificuldade: você não desanimou. 

Você era o nosso guia, levava-nos à luta, inclusive à construção da Central Única dos 

Trabalhadores, avançando no movimento sindical, à construção da Central de Movimentos 

Populares, ao conhecimento, à solidariedade, à unidade entre trabalhadores do campo e da 

cidade.  

É a você, companheiro Lula, que eu me dirijo. Amanhã é 8 de março, Dia Internacional da 

Mulher. Muitas vezes as pessoas não contam por que esse é o Dia Internacional da Mulher. 

Muita gente pensa que é o dia de dar perfume, de namorar. Mas esse dia, em que se pode dar 

perfume e namorar, tem uma razão. Em meados do século retrasado, 1856, as nossas 

mulheres, lutando pela redução da jornada nos Estados Unidos numa empresa chamada 

Cotton, resolveram realizar uma greve. O patrão dessa empresa têxtil em greve, meu 

companheiro Lula, trancou a fábrica e queimou-a, matando 129 mulheres. Isso aconteceu num 

dia 8 de março, que você, companheiro Lula, tanto valorizou na sua vida sindical e política.  

Por isso, Presidente Lula, eu quero fazer uma homenagem a todas as mulheres do Brasil e, em 

especial, à nossa companheira Marisa, sua esposa e companheira de todas as horas, que 

recentemente se foi.  

A você, Marisa, que agora se encontra no reino dos céus, com certeza; que confeccionou a 

primeira estrela do PT; que participou das reuniões nas portas de fábricas; que organizou as 

marchas das mulheres, minha homenagem. 

Eu homenageio a sua esposa, querido companheiro Lula, como também homenageio a nossa 

querida companheira Presidenta Dilma Rousseff, cassada injustamente, mulher honesta, 

mulher que preservava os direitos do nosso povo, hoje ameaçados.  

Presidente Lula, você é responsável por muita coisa que aconteceu neste País. Você foi eleito 

Presidente da República quando a elite não queria, manifestava preconceito e chamava-o de 

analfabeto.  

Presidente Lula, você, que foi chamado de analfabeto e tratado com preconceito, fez muito 

mais pela educação do que o Presidente anterior, Dr. Honoris Causa FHC, que não construiu 

nenhuma universidade pública; enquanto, você, Presidente Lula, construiu 14! 

Foi o Governo de FHC que proibiu a União de construir escolas técnicas. Durante o seu 

Governo, você nos fez mudar a lei e construiu 214 escolas técnicas, fora as 78 construídas no 

Governo da Presidenta Dilma Rousseff.  

Por isso, companheiro Lula, obrigado por você ter cumprido esta missão! Foi você, Presidente 

Lula, que acabou com a fome neste País, tirou o País do mapa da fome. Muita gente não sabe 

o que é passar fome. Não estou falando da fome da hora do almoço, quando dizemos: "Ô, meu 

Deus, estou com fome, quero almoçar já". É a fome de saber que no dia seguinte não terá o 

pão de cada dia, como a que eu passei ao lado do meu pai nos roçados. Você, Presidente 

Lula, fez com que as pessoas tivessem, como você mesmo dizia, o pão de cada dia, três 

refeições por dia. 

Foi você, Presidente Lula, que impôs o respeito a uma nação que se humilhava, ficava abaixo 

dos Estados Unidos dizendo "amém", como hoje faz o Governo golpista com a entrega do pré-

sal e outras coisas mais. 
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É você, Presidente Lula, o responsável pela geração de milhares de empregos neste Brasil, 

tirando a juventude do desemprego, garantindo emprego para as pessoas que querem 

trabalhar e produzir. 

Foi você, Presidente Lula, que fez com que o mercado interno - proporcionado pelo salário 

digno, reajustado sempre acima da inflação para 90% dos trabalhadores deste País - 

enfrentasse inclusive a grande crise americana que aconteceu em 1998. 

Você, Presidente Lula, é responsável por um Brasil cada vez mais digno; ganhou tanta 

credibilidade que conseguiu trazer a Copa do Mundo para este País; ganhou tanta credibilidade 

que conseguiu trazer as Olimpíadas, marco da universalidade das relações humanas no 

esporte. Você, Presidente Lula, foi esquecido - aliás, esconderam que você foi o responsável 

por isso.  

Você, Presidente Lula, levantou um projeto que há 100 anos já estava previsto, e ninguém fez, 

porque a elite não queria fazer, que foi levar a água para o Nordeste, através da transposição 

do Rio São Francisco, para garantir água para o nosso povo que quer apenas trabalhar, 

produzir e viver. Tentaram boicotar isso e criaram dificuldades, mas você conseguiu, 

Presidente.  

Hoje, meu companheiro Lula, o Nordeste está em festa. Vejo depoimentos emocionados. Aliás, 

estou indo ao Rio Grande do Norte e à Paraíba, com o companheiro Paim e a Deputada Fátima 

Bezerra; vamos a uma cidade onde está passando essa transposição do Rio São Francisco.  

E o Governador de São Paulo, Presidente Lula - não vou falar aquele palavrão que falamos na 

fábrica -, que usou chapéu dos outros, foi tirar uma selfie no local da transposição do Rio São 

Francisco.  

Presidente Lula, você sabia que o Governo do Estado de São Paulo já gastou 8 bilhões de 

reais para salvar o Rio Tietê? Esses 8 bilhões de reais são iguais aos mesmos 8 bilhões de 

reais gastos para fazer as centenas de quilômetros da transposição do Rio São Francisco. E 

ele foi lá fazer uma selfie. E eu soube que o povo não gostou disso.  

Presidente Lula, você é a figura mais importante da nossa América Latina. Você é um 

companheiro que está sendo atacado e não é a toa. Você está sendo atacado, Presidente Lula, 

pelo que você fez por este País, pela esperança que você trouxe para este povo. Você está 

sendo atacado, Presidente Lula, porque você viu um ser humano andar de avião - muita gente 

não aceita -, a empregada doméstica ter direitos. Você viu, Presidente Lula, o agricultor familiar 

ter políticas como o PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o 

PAA - Programa de Aquisição de Alimentos e outros programas que assentaram o jovem hoje 

ameaçado na Previdência no campo trabalhando e produzindo. 

Presidente Lula, obrigado, companheiro, pelo que você fez!  

Obrigado também à Presidenta Dilma pelo que ela fez, sempre que tentou fazer - porque 

depois a Oposição aqui, que, na época, não aceitou a sua eleição, impediu que ela aprovasse 

projetos importantes, trazendo o Brasil para a bancarrota que aconteceu ano passado. 

Presidente Lula, você é perseguido, não por ser corintiano. Você é perseguido porque você é a 

figura mais importante e causou a maior ciumeira à elite deste País, que jamais quis liberdade 

para o nosso povo. 

Na Bolívia, país vizinho, como você mesmo diz, Presidente Lula, existe universidade desde 

1521. No Brasil, a universidade chegou em 1921. 



 

328 
 

A escravidão, Presidente Lula, acabou no mundo há muitos anos. No Brasil, acabou apenas há 

300 anos. A reforma agrária, que tanto queríamos, não conquistamos na Constituição de 1988, 

mas eu me lembro da sua luta, Presidente Lula, como líder da bancada aqui nesta Casa.  

Presidente Lula, não desanime, meu companheiro. Siga firme, apesar de todas as tormentas, 

porque o povo o adora e deposita em você toda a confiança, como eu também deposito. 

Olhe só, Presidente Lula, o que está acontecendo agora no nosso Brasil: o Michel Temer, que 

não seria eleito sequer para Deputado Federal, golpista, vice e traidor da Presidenta Dilma, 

agora mostra a sua face. 

V.Exas. pensam, caros Deputados, que o golpe foi apenas, através de votação, tirar uma 

mulher digna da cadeira de Presidente? Não! O golpe é agora, Presidente Lula!  

A sua defesa, Presidente Lula, dos trabalhadores aposentados está ameaçada. Os jovens que 

você tanto defendeu, meu companheiro, que criou a Secretaria da Juventude - agora não 

existe mais -, os jovens que tinham perspectiva, que foram estudar fora do País, os jovens 

pobres e negros que entraram na universidade, agora são ameaçados com a reforma da 

Previdência Social.  

Qual é o jovem que, ao completar 18 anos, vai fazer um cálculo de que tem que pagar a 

Previdência durante 49 anos para ter direito a uma aposentadoria que não é a integral, é a 

média?! 

Sr. Presidente, meu querido companheiro, esse jovem não vai querer nem optar pela 

Previdência Social, aprofundando a crise neste País.  

Qual é o jovem, meu Deus do Céu - Lula, responda, meu companheiro! -, qual é o jovem que 

vai ter emprego ininterrupto neste País? Nunca mais vai se aposentar! 

Presidente Lula, você, que criou a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial - com que agora o golpista acabou -, as mulheres estão sendo penalizadas 

duas vezes com essa reforma da Previdência! 

Meu querido companheiro, as mulheres já têm uma tripla jornada, porque elas não trabalham 

só nos seus serviços. Às vezes, eu falo nas fábricas para os companheiros: meus irmãos, 

muitas vezes, nós chegamos da fábrica cansados, entramos em casa, sentamos no sofá, 

pedimos uma cerveja, ligamos a televisão. A mulher chega no mesmo horário, também 

cansada, mas não senta no sofá. Ela vai à cozinha cuidar da comida, vai ao quintal cuidar da 

roupa, vai cuidar dos nenéns, dos seus filhos e do próprio marido, sem falar da violência 

doméstica. Por isso, há a Lei Maria da Penha. 

O Sr. Miro Teixeira - V.Exa. me permite um aparte? 

O SR. VICENTINHO - Já permitirei, meu querido companheiro, com o maior carinho. 

O Sr. Miro Teixeira - Quando puder. 

O SR. VICENTINHO - Presidente Lula, meu companheiro, neste momento, as mulheres vão ter 

que duplicar o aumento da sua aposentadoria. Olha que situação! E as mulheres do campo? 

Aliás, amanhã, virão milhares de mulheres a Brasília, que são as Margaridas. 

Eu vou fazer uma pausa para ouvir o nosso querido Deputado Miro Teixeira falar. 
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O Sr. Miro Teixeira - Deputado Vicentinho, claro que em um momento da vida parlamentar, 

houve uma divisão pró-impeachment e contra o impeachment. Porém, o rótulo "golpe" eu tenho 

a impressão de que atinge pessoas que votaram pelo impeachment e não estão em golpe 

nenhum, o que acaba atrapalhando a possibilidade de união em projetos de interesse do povo, 

como o que eu considero agora de interesse do povo: rejeitar esse projeto de reforma da 

Previdência Social. Mas não é por isso que estou fazendo o aparte. O que me interessou no 

discurso de V.Exa. foi o cálculo de quanto teria uma pessoa que trabalhar. Eu me lembrei - e aí 

podemos recorrer a documentos da história - dos escravos, que só podiam ser obrigados a 

trabalhar a partir dos 14 anos de idade. Se tivessem que trabalhar esses 49 anos a que V.Exa. 

se referiu, eles ultrapassariam os 60 anos de idade! Depois, a Lei dos Sexagenários tirou os 

escravos do mercado de trabalho quando completassem 60 anos de idade. Então, vê-se que 

essa proposta do tempo continuado de contribuição - não é só de contribuição, é tempo 

continuado -, num País que está repleto de desemprego, isso é para acabar com a previdência 

pública. Na escravidão, o tempo de trabalho exigido do escravo era menor: dos 14 aos 60 

anos, o que resultava em 46 anos de trabalho. Como V.Exa. indicou, nessa PEC, obriga-se a 

trabalhar, contribuindo continuadamente, por 49 anos! Deixo esse dado com V.Exa., que 

poderá se integrar a um grupo de Parlamentares que vai agir, independentemente de partidos, 

contra essa reforma da Previdência. 

O SR. VICENTINHO - Pois não. 

Primeiro, Deputado Miro Teixeira, eu quero agradecer as suas generosas palavras. 

Quero dizer, Deputado Miro, que, quando eu me refiro ao golpe, é claro que eu separo aqui 

mesmo quem votou a favor do impeachment, porque vários Deputados na Casa estão para 

votar contra essas medidas. Isso é importante. Assim como o povo na rua! Muita gente que 

bateu panela também está apreensiva e preocupada. 

Hoje, no avião, uma pessoa me perguntou: "Vicentinho, é verdade que a lei é essa, que o 

projeto é esse? Eu estou com vergonha de ter ido à Avenida Paulista!" 

E nós vamos ter que separar mesmo! Não vou condenar aqui quem votou. Eu entendo a 

situação e as circunstâncias, mas, lá de cima, nós sabemos que o aconteceu foi um golpe 

realmente. 

Agora, de qualquer maneira, eu concordo com V.Exa.: vamos juntar o nosso povo aqui. V.Exa. 

sabe que existe uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos da classe trabalhadora. 

Essa frente parlamentar é coordenada no Senado pelo meu companheiro Paulo Paim, e aqui 

na Câmara dos Deputados sou eu que tenho essa tarefa de coordenar. V.Exa. está convidado, 

V.Exa. é muito importante para nós - assim como tantos outros também - nessa caminhada. 

Muito obrigado pelo seu pronunciamento. 

O Sr. Miro Teixeira - Eu agradeço a V.Exa. as palavras gentis, mas continuo contestando essa 

tática, essa luta política, que acaba separando Parlamentares que poderiam estar agregados 

em favor de conquistas do povo. Reflita, por favor, sobre isso. 

O SR. VICENTINHO - Deputado Miro Teixeira, desculpe-me. O tempo está passando. Eu vou 

perder minha fala. Eu não terminei de falar ainda. 

O Sr. Miro Teixeira - V.Exa. chegou aqui como um grande líder sindical e pode ter como 

Parlamentar o mesmo grande papel. Parabéns! 
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O SR. VICENTINHO - Ah, sim, meu querido companheiro, agora evidentemente V.Exa. está 

fazendo uma fala que não foi o que eu falei. Em nenhum momento eu falei: "Deputado golpista, 

você é golpista". Não falei isso. É bom ver as notas taquigráficas também. 

Mas eu tenho cuidado com uma coisa: já há muitos Deputados que votaram no impeachment e 

que estão agora se manifestando contra a reforma da Previdência. 

O Sr. Miro Teixeira - Que nunca foram golpistas. 

O SR. VICENTINHO - Que nunca foram golpistas, mas, para mim, votaram equivocadamente. 

Desculpe-me. Nunca foram golpistas, mas também vão votar contra a reforma da Previdência 

Social. 

Eu queria passar a palavra ao querido companheiro Assis Carvalho, que acaba de pedir a 

palavra, para eu seguir com meu pronunciamento.  

Estou conversando com o Presidente Lula, viu, Deputado Assis Carvalho? 

O Sr. Assis Carvalho - Só quero primeiro parabenizar meu querido Vicentinho, esse brilhante 

Deputado que conheço já há muitos anos nas caminhadas da CUT. Sem sombra de dúvida, 

quero me somar também a essa luta que, neste momento, sabemos que tira tantos direitos dos 

trabalhadores. Temos uma luta histórica em defesa dos direitos dos trabalhadores. Aqui temos 

uma reforma trabalhista, nós temos um projeto sobre a terceirização e essa pauta que, sem 

sombra de dúvida, está incomodando todo o povo brasileiro, que é também a situação da 

Previdência. Sabemos que uma situação como a que está sendo colocada é uma situação de 

total escravidão. Essa reforma tira o direito de um homem, de uma mulher, do campo ou da 

cidade, sobretudo da classe mais humilde, de se aposentar. Não ter a oportunidade de se 

aposentar é devolver essas pessoas para os semáforos, para a mão estendida de pedinte, 

para a porta das igrejas. Foi exatamente a Constituição de 88 e os grandes Governos do 

Presidente Lula e da Presidente Dilma que lutaram fortemente para inserir essas pessoas no 

seio da sociedade. Infelizmente, essa reforma só vem maltratar o povo brasileiro. Então, só 

quero abraçá-lo e parabenizá-lo pelo belíssimo pronunciamento. 

O SR. VICENTINHO - Obrigado, meu querido Deputado Assis, pelo seu pronunciamento, pelas 

suas palavras. V.Exa. também tem uma história linda, como a do Deputado Miro Teixeira, 

pessoas dignas. 

O tempo está ficando pouquinho, mas eu vou tentar ver o que eu faço aqui. 

Meu querido Presidente Lula, quero dizer para você, meu caro amigo, que, de fato, a situação 

se complicou depois da sua saída, depois que o País está nessa bancarrota. O Brasil vai voltar 

ao mapa da fome se continuar assim, porque não há nenhuma política de crescimento e de 

investimento. 

Meu querido companheiro Lula, você, que tem sentido profundamente a dor dos outros, sabe 

que reforma trabalhista que retira direitos, reforma trabalhista que transforma o negociado 

sobre o legislado significa acabar com o mínimo que nós temos, a CLT. 

Dizem que a CLT tem que acabar, porque ela está velha. Isso é mentira! A CLT, até hoje, já 

recebeu 500 emendas. Até hoje, ela está atualizada. É claro que há questões antigas, mas não 

para retirar direitos. 

Essa história de negociado sobre o legislado sempre existiu, pessoal. Hoje isso está na lei. 

Mas sabe para quê, meu caro Lula? Para aumentar os direitos. E você, como presidente de 
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sindicato, foi um dos primeiros, no meio da ditadura militar, a conquistar o direito à negociação 

coletiva. Foi ali que nós avançamos em convenções, em contratos coletivos. Então, a lei 

permite o negociado sobre o legislado, se for para melhorar. O que eles querem aqui é o 

negociado sobre o legislado para piorar, para retirar direitos dos trabalhadores, companheiro 

Lula.  

Por isso, companheiro Lula, neste momento, nós estamos nos mobilizando. Eu podia falar 

sobre tanta coisa aqui, mas o tempo é pouco e não posso impedir que os outros companheiros 

falem aqui. Amanhã é dia 8 de março, Presidente Lula, e eu sei que o senhor vai participar das 

manifestações.  

Dia 15 de março será o Dia Nacional de Lutas, com a mobilização de todas as centrais 

sindicais e de entidades como a de magistrados do trabalho, procuradores do trabalho e outras 

instituições típicas de Estado, porque ninguém está aguentando essa situação. Eu mesmo 

estou indo às ruas. Em São Bernardo, no dia 11 de março, vou pegar o carro de som de 

madrugada. Vou às fábricas e, depois, vou de bairro em bairro, porque eu estou desconfiado 

de que o povo não está se dando conta do perigo que é a retirada dos direitos dos 

trabalhadores.  

Na Constituinte de 1988, Lula - você lembra, eu era Presidente do sindicato -, nós fizemos uma 

campanha intensa para conquistar as 40 horas semanais. Conseguimos 44 horas, queremos 

as 40 horas. 

Estão falando em aumentar a jornada diária de trabalho, Presidente! 

O Presidente de uma federação nacional de patrões chegou aqui falando até em 60 horas 

semanais. Como é que é isso? Para onde nós vamos? 

Há trabalhador sem carteira assinada, e querem aprovar aqui a terceirização. A maldita 

terceirização precariza a condição de vida do nosso povo, Presidente Lula! 

Por isso, companheiro Presidente, nós vamos nos mobilizar. Eu espero que o povo acorde. Às 

pessoas que bateram panelas, digo que agora é hora da reconciliação nacional, é hora da 

união em defesa dos direitos do povo brasileiro, porque quando o povo brasileiro está bem, 

quando o povo ganha um bom salário, quando o povo tem emprego, este povo paga imposto, 

este povo compra, este povo produz, este povo consome.  

Então, não é preciso fazer como fizeram comigo hoje no aeroporto, ficar com vergonha porque 

bateram panela. Não! Vamos juntos! É hora de juntar classe média, operariado e trabalhador 

do campo! 

Meu Deus do céu! Presidente Lula, o trabalhador do campo não vai mais se aposentar, porque 

a exigência é de 15 para 25. Uma categoria como pescadores, trabalhadores e agricultores 

familiares não produz sempre, pois existe o período da entressafra. Não tem como sair todo dia 

do sítio, todo final de mês, para pagar a previdência no banco. Então, veja que gravidade está 

acontecendo! 

Por isso, querido Presidente Lula, eu estou me referindo a você pelo amor que tenho por você, 

pelo carinho que tenho por você e pela confiança que tenho na sua generosidade e na sua 

competência ao nos ouvir. 

Neste último minuto, Presidente Lula, quero pedir que aceite o desafio de ser o nosso 

candidato a Presidente da República. Volte com a esperança para esse povo!  



 

332 
 

Eu sei que há juiz seletivo, há juiz partidário. Eles estão fazendo de tudo, como tentaram fazer 

com Getúlio Vargas, até que ele se suicidou. Estão tentando fazer como tentaram com 

Juscelino Kubitschek e como fizeram com João Goulart. A elite foi incapaz de fazer o que você 

fez! 

Venha, companheiro Lula! Vamos para os braços do povo! Vamos conversar com o nosso 

povo, pois eu tenho certeza de que, como Presidente da República, você vai acender a 

esperança do nosso povo.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Vicentinho. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Luta das mulheres brasileiras contra a perda de 

direitos prevista nas propostas de reforma previdenciária e trabalhista do Governo Michel 

Temer.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, quero fazer o registro do importante dia de amanhã, 8 de março, uma data de 

reflexão, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.  

O mundo inteiro comemora em 8 de março o Dia Internacional da Mulher, data surgida a partir 

de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias 

morreram carbonizadas. 

Em nosso País, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos 

grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, 

melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o 

movimento das sufragistas, nas décadas de 20 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 

1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. 
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Sr. Presidente, faço essa referência ao dia 8 de março não só para saudar as mulheres e 

refletir sobre a luta delas, mas também para refletir sobre a luta dos trabalhadores, a luta do 

nosso povo em defesa dos seus direitos, em defesa da democracia e em defesa da soberania 

da Nação, no momento que vivemos. 

Estávamos discutindo agora, no Plenário 1, a reforma da Previdência, que, no nosso 

entendimento, irá acabar com a possiblidade de aposentadoria, e, no Plenário 2, a reforma 

trabalhista, que nada mais é do que acabar com parte dos direitos dos trabalhadores 

historicamente conquistados. 

Por isso, faço esta reflexão neste momento tão importante da história do País, saudando, sim, 

aquelas heroínas do passado que lutaram em defesa não só dos direitos das mulheres, mas da 

soberania da Nação. 

Sr. Presidente, peço que seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa este 

pronunciamento que faço da tribuna neste momento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Assis Melo. O pronunciamento 

de V.Exa. será divulgado nos meios de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã, dia 8 de março, no mundo inteiro, 

comemoraremos o Dia Internacional da Mulher, data surgida a partir de um incêndio em uma 

fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. 

Em nosso País, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos 

grupos anarquistas do início do século 20, que buscavam, assim como nos demais países, 

melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o 

movimento das sufragistas, nas décadas de 20 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 

1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas.  

A partir de 1970 emergiram no País organizações que passaram a incluir na pauta das 

discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o 

feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho 

Estadual da Condição Feminina, em São Paulo, e em seguida com o aparecimento das 

primeiras Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, em várias regiões do Brasil.  

No meu modo de ver, como dirigente sindical e Parlamentar, o 8 de março deve ser entendido 

como momento de mobilização de toda a sociedade para a conquista de direitos e para discutir 

as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, 

impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países.  

Mas o nosso 8 de março, neste ano, tem como marca a luta contra a política suicida desse 

Governo ilegítimo, que está conduzindo o País ao caos, e cada vez mais são os direitos das 

mulheres que estão sob risco. Sem investimento do Estado, a Lei Maria da Penha corre o risco 

de virar letra morta, deixando as brasileiras à mercê da violência doméstica, num dos países 

mais violentos com suas mulheres em todo o mundo: a cada 15 segundos, uma brasileira é 

espancada. Direitos consolidados, como o direito ao aborto em casos de estupro e risco de 
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vida para a mãe, também estão sendo ameaçados. O risco de retroceder décadas é real, o que 

nos dá ainda mais gana para lutar!  

No campo dos direitos trabalhistas e previdenciários a situação é igualmente grave, pois 

tramitam nesta Casa duas propostas de reformas que alterarão sobremaneira a vida dos 

brasileiros, especialmente das mulheres.  

Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) denominado Retrato das 

Desigualdades de Gênero e Raça, com base em séries históricas, de 1995 a 2015, da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada nesta segunda-feira (6), 

aponta que as desigualdades de gênero e raça perduram no Brasil. 

As mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais do que os homens por semana. Em 2015, a 

jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, enquanto a dos homens era de 46,1 

horas. Em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam 

realizar atividades domésticas - proporção que se manteve quase inalterada ao longo de 20 

anos, assim como a dos homens (em torno de 50%).  

Ainda segundo o estudo do IBGE, apesar de, proporcionalmente, o rendimento das mulheres 

negras ter sido o que mais se valorizou entre 1995 e 2015 (80%), e o dos homens brancos ter 

sido o que menos cresceu (11%), a escala de remuneração manteve-se inalterada em toda a 

série histórica: homens brancos têm os melhores rendimentos, seguidos de mulheres brancas, 

homens negros e mulheres negras.  

A diferença da taxa de desemprego entre sexos também merece registro: em 2015, a feminina 

era de 11,6%, enquanto a dos homens atingiu 7,8%. No caso das mulheres negras, ela chegou 

a 13,3%, enquanto que para homens negros chegou a 8,5%. 

Sr. Presidente, enquanto o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016 sobre igualdade de 

gênero apontou que adotar políticas públicas é o caminho para combater a desigualdade entre 

homens e mulheres no Brasil, o Governo ilegítimo faz o contrário: atua exatamente no sentido 

de destruir as conquistas e políticas de gênero ocorridas em nosso País.  

Uma delas é a reforma da Previdência, que impõe a idade mínima de 65 anos para homens e 

mulheres. Hoje a mulher pode se aposentar aos 55 anos e 30 anos de contribuição para a 

Previdência Social. A regra especial considera exaustiva a jornada historicamente imposta à 

mulher que cuida dos filhos, da casa e mantém outros empregos fora de casa, pois, além dos 

absurdos 49 anos de trabalho para ter o direito a se aposentar, igualaram o tempo de 

contribuição necessário entre homens e mulheres, como se toda a carga de trabalho extra 

realizada em casa, quase que exclusivamente pelas mulheres, não valesse absolutamente 

nada.  

A reforma também aumenta para 70 anos o recebimento do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). Pela regra atual, idosos recebem o benefício a partir dos 65 anos (homens) 

e 60 anos (mulheres). O Governo Temer também quer desvincular esse benefício do salário 

mínimo, o que vai agravar o grau de miserabilidade das mulheres. O BPC é uma forma de 

enfrentar a pobreza entre idosos e deficientes. Se essa reforma passar, será uma perda para 

homens e mulheres, mas, para as mulheres, vai vir de forma mais danosa.  

O que está por trás dessa falsa argumentação de que o Estado gasta demais com a 

Previdência Social é o desejo de acabar com os investimentos públicos em políticas sociais 

para remeter mais e mais dinheiro para o sistema não importando se à custa da vida de 
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milhões de pessoas. Neste cenário de aumento da pobreza e desemprego em nosso País, são 

as mulheres as mais expostas e vulneráveis, especialmente as mulheres pobres e negras.  

Mais do que nunca, é necessário que o Brasil se una em torno de um projeto de país, 

encampado por forças políticas democráticas e com legitimidade para exercer o poder. E que a 

luta contra o machismo e a garantia de mais direitos para as mulheres brasileiras seja uma das 

bandeiras que nos una a todos.  

Nenhum direito a menos! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em audiência pública na Câmara Municipal de Inhapi, no Estado de 

Alagoas, a convite da Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG, destinada ao 

debate acerca das propostas de reforma previdenciária e trabalhista. Expectativa de rejeição 

das propostas pela Câmara dos Deputados, com a mobilização nacional do movimento 

sindical. 

________________________________________ 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -  

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu tive a oportunidade nesse final de semana, 

exatamente na sexta-feira, de ser convidado pela Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras na Agricultura - FETAG, no Estado de Alagoas, para participar de uma 

audiência pública, articulada pela Câmara Municipal de Inhapi, uma cidade pequena, de 23 mil 

habitantes, do Alto Sertão. Essa audiência pública tratou de conteúdo que está na ordem do 

dia desta Casa, que são a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. 

Mesmo sendo uma cidade com 23 mil habitantes, compareceram mais de 400 pessoas, em um 

ginásio participativo, principalmente de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Pudemos ver a 

angústia de todos diante das reformas e da possibilidade de implementação e aprovação com 

este conteúdo. 

Tenho certeza de que, pela mobilização do movimento sindical e da própria base aliada deste 

Governo - que não tem legitimidade, pois se trata de um governo golpista que, sem dúvida 
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nenhuma, tem a marca do descaso com a população brasileira -, essa reforma não passará. O 

debate da reforma trabalhista precisa de maior profundidade. 

Por isso, reitero que temos certeza absoluta de que, com a mobilização das centrais sindicais, 

que inclusive participaram hoje de uma grande audiência da Frente Parlamentar Mista 

coordenada pelo Deputado Federal Vicentinho, do PT de São Paulo, e pelo Senador Paulo 

Paim, do PT do Rio Grande do Sul, essas reformas, com esse conteúdo proposto por este 

Governo ilegítimo, não passarão nesta Casa! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Muito obrigado, Deputado Paulão. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Registro de homicídio de policial militar no Estado do Piauí. Pedido aos Parlamentares de 

exclusão das forças de segurança pública do texto da proposta de reforma previdenciária, em 

tramitação na Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, é oportuna a 

presença de V.Exa. no comando dos trabalhos desta Casa, porque nós vamos fazer o triste 

registro do assassinato de um policial militar hoje no Piauí. 

Por volta do meio-dia, o Cabo Valdir do Vale, da Polícia Militar, que por V.Exa. também é 

representada no Brasil inteiro, tentou evitar um assalto. Passava num veículo, trocou tiros com 

os assaltantes, mas acabou perdendo a vida. 

É essa a Polícia Militar que não pode gritar por melhores salários. É essa a Polícia Militar do 

Piauí do Brasil, que, quando clama por melhores condições de trabalho, não consegue nada. É 
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essa a Polícia Militar que querem que se enquadre nesse regime de Previdência que nós 

vamos trazer a esta Casa. Nós sabemos que precisamos fazer uma reforma da Previdência e 

uma reforma trabalhista, mas nós sabemos que as forças de segurança pública são especiais. 

E hoje o Piauí mostra mais um caso de um abnegado homem da Polícia Militar - essa polícia 

para a qual às vezes as pessoas não dão importância - que perdeu a vida tentando salvar 

vidas, num tiroteio. Para que se veja a irresponsabilidade dos bandidos, uma bala perdida 

atingiu também um jovem que ia dentro de um ônibus, passando na avenida, cena daquele 

assalto. 

Fazemos esse registro e, ao mesmo tempo, pedimos a atenção desta Casa para que retire as 

forças de segurança pública do alcance das regras dessa reforma da Previdência. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Silas Freire. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pesar pela possível perda de isenção fiscal por entidades filantrópicas das áreas de educação, 

saúde, assistência técnica e extensão rural, em caso de aprovação da proposta de reforma 

previdenciária em tramitação na Casa. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Capitão Augusto, colegas Deputados e Deputadas, saúdo a todos com muita alegria. 

Venho a esta tribuna com muita preocupação e até mesmo com um pouco de desespero diante 

do risco de perda da filantropia nas áreas de educação, saúde, assistência técnica e extensão 

rural, bem como as demais entidades filantrópicas. 
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Por si só a palavra filantropia tem um significado humanitário, no sentido de amor à 

humanidade, em que filantropar seria o ato de ajudar indivíduos. Filantropia é sinônimo de 

caridade. 

Quero registrar aqui, Deputado Miro Teixeira, que foram muitos sábios os legisladores ao 

consagrarem na Constituição Federal de 1988 o entendimento de que as entidades privadas 

sem fins lucrativos que atuam nas áreas da saúde, educação e assistência social devem ser 

imunes à cota patronal da contribuição previdenciária. Tais entidades possuem carências e 

obrigações do poder público e, por isso, merecem contrapartida pelo trabalho que os governos 

acabam não fazendo em auxílio às classes mais desfavorecidas da nossa população. 

O meu Estado, o Rio Grande do Sul, é o que concentra o maior número de instituições 

filantrópicas, se comparado com o número total de estabelecimentos gaúchos. São 220 

escolas e cerca de 50 mil alunos atendidos. Quase metade das escolas privadas gaúchas, 

44,7%, é filantrópica. Na educação superior, há 15 filantrópicas que atendem a um contingente 

enorme de alunos com as bolsas. 

Sabemos de instituições gaúchas que vão fechar se perderem o benefício, porque mais da 

metade dos alunos tem bolsa de filantropia. 

A aludida renúncia fiscal, que trata da contribuição à qual as entidades filantrópicas estão 

imunes, não resolve o problema da Previdência. Segundo pesquisa do Fórum Nacional das 

Instituições Filantrópicas - FONIF, no ano de 2014, a Previdência deixou de arrecadar 9,9 

bilhões de reais por conta dessas desonerações, o que significa 3% do total da receita da 

Previdência, mas o valor corresponde a somente 17,3% do total das isenções previdenciárias 

que incluem outros setores da economia. 

Diante disso, Sr. Presidente, colegas Deputados, venho aqui em nome do Sindicato do Ensino 

Privado do Rio Grande do Sul - SINEPE/RS e em nome das escolas particulares, inclusive as 

lá da minha terra, fazer esse apelo para que esta Casa olhe com carinho para essa situação e 

tome as decisões com muita calma, sem atropelar o processo, ouvindo os atores envolvidos 

nisso. Deputado Covatti Filho, nós também devemos ter muito claro que a nossa EMATER está 

lá há mais de 60 anos como uma entidade de assistência técnica e extensão rural filantrópica. 

E, se ela tiver que contribuir como se quer ou como se ensaia, certamente nós teremos 

milhares e milhares de agricultores familiares, quilombolas, indígenas, entre outros tantos, sem 

assistência técnica e extensão rural também no meio rural. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Heitor Schuch. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna hoje para manifestar minha 

preocupação e até mesmo meu desespero diante do risco de perda da filantropia nas áreas de 

educação, saúde, assistência técnica e extensão rural, bem como as demais entidades 

filantrópicas que estão correndo este sério risco.  

O que seria filantropia? 
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Filantropia tem um significado humanitário, no sentido de amor a humanidade, em que 

filantropar seria o ato de ajudar indivíduos, com o mero sentido de sinônimo de caridade e que 

acontece de vários tipos, diretamente ou não. 

A filantropia consiste na prática de auxiliar institutos ou indivíduos que elaboram tarefas 

significativas, de alto teor social, seja com dinheiro, seja com outros patrimônios financeiros. As 

pessoas que recorrem ao exercício filantrópico realmente creem na alternativa de modificar 

pessoalmente os rumos da sociedade, sem, para isso, necessitar da ajuda governamental. 

Lembramos que filantropia e responsabilidade social não são a mesma coisa, não devemos 

confundir. 

Pelo que podemos perceber nos dias de hoje, este conceito foi muito difundido, modificando a 

maneira como é praticado. A filantropia global é anunciada hoje dando ênfase ao repasse de 

verba (dinheiro). 

De acordo com a Constituição Federal, consagrou-se o entendimento de que as entidades 

privadas sem fins lucrativos que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência 

social devem ser imunes à quota patronal da contribuição previdenciária. Por que isso? Tais 

entidades possuem carências e obrigações do poder público e, por fazê-lo, merecem tal 

contrapartida. Se isto não ocorresse, seus serviços ficariam mais caros e inacessíveis a boa 

parte da população. 

É importante ressaltar que, para cada R$ 1,00 (um real) de contribuição a que o Governo 

renuncie, as instituições geram R$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos) em benefícios, 

segundo pesquisas do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas - FONIF. 

A filantropia tem um notável histórico de serviços em prol da população, que o diga o Governo. 

Devemos preservar a importância da filantropia tal como se encontra prevista na Constituição; 

cortes de gastos precisam ser inteligentes e prospectivos, o que não é o caso da projetada 

extinção da filantropia. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação nos 

órgãos de comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 
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Sumário 

Presença no plenário dos Delegados de Polícia gaúchos Wilson Müller e Cleiton, filiados ao 

PDT. Participação dos delegados em debate sobre a proposta de reforma previdenciária. 

Defesa das corporações policiais pelo PDT. 

________________________________________ 

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

Capitão Augusto, eu gostaria de registrar com muito orgulho e com muita satisfação a presença 

entre nós do Delegado Wilson Müller, ex-Deputado Federal, e do Delegado Cleiton, ex-

Vereador, ambos do PDT do Rio Grande do Sul, que vêm aqui participar do debate sobre a 

reforma da previdência, que alcança também a aposentadoria os policiais. E o PDT também é 

intransigente na defesa das nossas corporações policiais tão importantes. E eles vêm também 

na condição de sobreviventes, segundo o Deputado Esperidião Amin, que é o nosso 

companheiro também e tem o mesmo reconhecimento.  

Por isso, eu quero registrar a nossa saudação e a nossa satisfação de tê-los aqui conosco 

nesse momento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Sejam bem-vindos, delegados. Os senhores têm o 

nosso apoio e a nossa solidariedade. 
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O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas e todos os que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio 

Câmara, trago à tribuna, mais uma vez, a minha posição contrária à reforma da previdência. 

O que está proposto é uma ação criminosa. A proposta de reforma da previdência em 

tramitação na Câmara dos Deputados tira qualquer tipo de possibilidade digna de o brasileiro e 

de a brasileira se aposentarem com salário integral no futuro. 

A exigência de 65 anos como idade mínima e de 49 anos de contribuição são impossíveis de 

se alcançar nos padrões de previdência do nosso País. Fica claro e a cada dia mais evidente - 

os fatos vão relevando - que o grande objetivo do que está em curso não é, de forma alguma, 

equilibrar as finanças da Previdência ou do País. Isso não tem nada a ver com a questão fiscal. 

O que está em jogo é a entrega da previdência pública brasileira, do direito de cada brasileiro e 

de cada brasileira, aos planos de previdência privada. A origem de quem coordena esse 

processo no Governo Federal deixa isso cada vez mais evidente.  

Nós vamos nos mobilizar cada vez mais. Nós vamos buscar forças cada vez mais. A 

sociedade, as entidades organizadas que têm estado presentes aqui em Brasília estão 

cumprindo o seu papel. As manifestações, os movimentos que têm acontecido nas mais 

diferentes regiões, nas mais diferentes cidades brasileiras, têm sido importantes. 

Por mais que ainda haja uma maioria aqui dentro da Câmara dos Deputados apoiando essa 

proposta criminosa, eu percebo, a cada dia - e isso me motiva, me alegra e me empolga -, 

muita gente mudando de opinião. Muitos Deputados e Deputadas começam a perceber o que, 

de fato, está em jogo e começam a responder às cobranças, aos protestos e às manifestações. 

Tenho certeza de que vamos conseguir avançar e evitar que direitos sejam retirados. 

O trabalhador rural, aqueles que têm atividades especiais, como os policiais e os professores, 

estão também em alerta quanto à gravidade do que está em discussão nesta Casa.  

Amanhã, dia 8 de março, dia em que estaremos celebrando, com razão, com justiça, o Dia 

Internacional da Mulher, as mulheres brasileiras vão dar mais uma prova de que não aceitam 

serem as maiores prejudicadas nessa reforma da previdência que está em tramitação.  

Sr. Presidente, solicito que minha fala seja divulgada nos meios de comunicação da Casa e no 

programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Zeca Dirceu.  
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Preocupação da população gaúcha com a proposta de reforma da Previdência Social. 

Importância de mobilização das mulheres contra a perda de direitos previdenciários ao ensejo 

do Dia Internacional da Mulher.  

________________________________________ 

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

Deputados, andei em vários Municípios do Estado do Rio Grande do Sul neste ano de 2017, e 

o tema mais falado foi o da reforma da Previdência, que se pode chamar de destruição da 

Previdência, principalmente agora neste mês de março. 

Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Não temos nada o que comemorar no nosso País no 

dia de amanhã. Do contrário, devemos convocar as mulheres, os homens e a juventude para 

irem às ruas combater esse crime que o Governo Michel Temer e os seus aliados estão 

querendo fazer com a população gaúcha, principalmente com as mulheres. 

Comecei minha militância na cidade de Ronda Alta, trabalhei na Pastoral da Juventude e, no 

fim da década de 80, ajudei a mobilizar as mulheres para serem reconhecidas na Constituição 

Federal como trabalhadoras rurais. 

A mulher é quem mais vai perder! A trabalhadora rural, que hoje se aposenta com 55 anos de 

idade e com o mínimo de 15 anos de contribuição, no bloco de produtor, vai passar para 65 

anos - para 65 anos! O mesmo vai ocorrer com a trabalhadora urbana, que tem carteira 

assinada ou que é autônoma. 

Por isso, nesta semana do dia 8 de março é preciso que todos saiam para as ruas e digam: 

"Os nossos direitos não podem ser mexidos". O direito das mulheres não pode ser finalizado 

por um Governo que tem compromisso com banqueiros, com os grandes empresários, com as 

multinacionais e com os ricos. 

Também tenho encontrado muitos políticos no interior do Estado, independentemente de sigla 

partidária, que vão colocar nas ruas placas contra os Deputados que votaram favoravelmente à 

reforma da Previdência. Isso é muito bom, porque é lá na base que os Deputados se elegem. 

Agora saberemos quem vai votar contra os trabalhadores do campo e da cidade.  

Somente a mobilização pode mudar a atual conjuntura, porque o Governo Federal tem maioria 

aqui na Câmara Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 
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Expectativa de suspensão, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, da tramitação da 

proposta de reforma da Previdência Social apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

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

Presidente, nós retomamos os trabalhos, e a Comissão Especial da Reforma da Previdência 

continua debatendo sem nenhum efeito prático. 

Estamos aguardando a manifestação do Presidente a respeito do pedido que fizemos de 

suspensão da tramitação da reforma da Previdência por ela implicar gastos com a instalação 

de varas federais para suprir as varas estaduais no âmbito das matérias relativas a acidente de 

trabalho. Que essa resposta seja dada o mais rapidamente possível, porque ela envolve 

condição sine qua non da PEC do teto de gastos, para, a partir daí, tomarmos providências. 

Essa reforma é enganosa e mentirosa.  

Além disso, o Governo tem feito toda uma propaganda para justificar essa questão absurda de 

uma atual Presidência que só retira direitos dos trabalhadores brasileiros. 

Sou contra essa proposta! 
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________________________________________ 

Sumário 

Presença na solenidade de posse do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar 

Serraglio, e do Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Congratulações ao 

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, pela realização de acordo 

para exportação de ovos para o Chile. Participação do orador em debates sobre a reforma da 

previdência social no Município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

________________________________________ 

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

Deputado Rodrigo Maia, colegas Deputados e Deputadas, primeiramente, quero desejar uma 

boa semana a todos, com um bom trabalho, porque o Brasil precisa muito do nosso trabalho. 

Eu gostaria de dizer que foi com muita satisfação que participamos hoje da posse do nosso 

colega Deputado Federal Osmar Serraglio como Ministro da Justiça. Desejamos que S.Exa. 

faça um grande trabalho e, com toda a experiência que S.Exa. adquiriu ao longo dos anos, 

consiga fazer com que o Brasil melhore ainda mais na questão da segurança e do bem-estar 

das pessoas. 

Tivemos também a posse do Senador Aloysio Nunes como Ministro das Relações Exteriores. 

Também estamos torcendo para que S.Exa. faça um grande trabalho na construção das 

relações do nosso País com o mundo, porque o Brasil precisa, de uma vez por todas, integrar-

se, especialmente com os países do bem, países que trabalham e que fazem com o mundo 

viva em paz e progrida. 

Gostaria também de parabenizar o Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Tive a oportunidade 

de conversar com o Ministro hoje, e ele estava muito feliz. S.Exa. anda viajando o mundo para 

vender os nossos produtos. Hoje o Ministro está comemorando um grande acordo com o Chile: 

a partir de hoje, os produtores de ovos poderão vender ovos para o Chile, o que, sem sombra 

de dúvida, é muito importante para os produtores de aves. Com certeza, isso será muito 

comemorado nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros. 

Também gostaria de dizer que, nesse feriado, eu fiquei na minha cidade, Caxias do Sul, e em 

cidades da região, conversando com as pessoas, ouvindo-as, participando de reuniões, de 

audiências públicas, para tratar da proposta de reforma da previdência. Um bom Parlamentar 

não é aquele que só diz "não". Um bom Parlamentar, na minha opinião, tem que ouvir as 

pessoas e também se preocupar com o seu país.  

Os Governos Lula e Dilma quebraram o nosso Brasil, causando uma recessão com mais de 12 

milhões de desempregados. E é lógico que nós precisamos colocar o Brasil nos trilhos, e 

estamos tentando. A reforma da previdência será muito bem debatida. Todos nós, Deputados, 

estamos imbuídos da responsabilidade de debater, conversar, dialogar com os técnicos e com 

os Ministros, para que nós possamos fazer justiça. 

E o que é fazer justiça, Presidente Rodrigo Maia? Fazer justiça, na minha opinião, é fazer com 

que os 29 milhões de pessoas aposentadas e os outros milhões que irão se aposentar este 

ano e nos próximos tenham a garantia de que irão receber o seu salário no dia marcado. Isso é 

muito importante.  
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Nós não podemos deixar que as finanças do nosso País cheguem ao ponto a que infelizmente 

chegaram as do meu Estado, o Rio Grande do Sul, e as do Estado do Rio de Janeiro, que 

chega a ficar 3 meses sem pagar os aposentados. 

Nós vamos, com muita tranquilidade, fazer o debate em torno de uma reforma que seja justa. E 

o que é uma reforma justa? É aquela que prestigia, valoriza todos os trabalhadores e não tira 

direitos.  

Com certeza, vamos votar com tranquilidade, fazendo justiça, eliminando excessos e fazendo 

com que o Brasil realmente... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Crítica à recusa do Governo Federal de divulgação das empresas autuadas pela promoção de 

trabalho análogo à escravidão. Luta contra as propostas de reforma previdenciária e trabalhista 

e contra proposição relativa à terceirização dos contratos de trabalho. Anúncio de manifestação 

contra a reforma da Previdência Social por ocasião do transcurso do Dia Internacional da 

Mulher. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, hoje nós gostaríamos de comentar aqui um fato que nos espanta. O 

Governo, através da Advocacia-Geral da União, está tentando barrar a divulgação da lista suja 

com os nomes de empresas autuadas pelo trabalho escravo. Esta divulgação é fundamental 

para que nós comecemos a respeitar os direitos dos trabalhadores neste País. 

Fala-se muito aqui em discutir reforma trabalhista, em discutir terceirização, em discutir 

medidas que rebaixam as condições de trabalho do povo, condições de trabalho que já são 

precárias, porque em nosso País existe essa lista de empresas que se utilizam do trabalho 

escravo. 
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Isso é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha que só pode ser combatida exatamente 

com a divulgação desta lista. Esta é uma medida que a própria Organização das Nações 

Unidas considera como um modelo para melhorar as condições de trabalho. 

É estranho que se fale tanto em reforma trabalhista e terceirização em nosso País e que o 

Governo queira voltar com esse tema da terceirização agora. A terceirização representa a 

anulação de diversas conquistas dos trabalhadores através de contratos coletivos de trabalho, 

através da luta de centenas e milhares de categorias em todo o País que conquistaram seus 

mínimos direitos, os quais serão perdidos através dessa terceirização.  

Inclusive, se discutido e aprovado o Projeto de Lei nº 4.302, que ainda está aqui na Câmara 

dos Deputados, restará permitida, inclusive, a terceirização no âmbito do Governo, a 

terceirização em todos os níveis e em todos os aspectos. 

Por isso, nós precisamos combater essa medida, combater a terceirização e essa reforma 

trabalhista, que propõe flexibilizar os direitos dos trabalhadores, que propõe instituir um 

representante dos trabalhadores nas empresas para promover negociações diretamente com o 

patrão, passando por cima dos sindicatos. Isso vai permitir a extensão da jornada de trabalho, 

vai fazer com que o trabalhador tenha jornadas cada vez maiores e de acordo com o interesse 

da empresa. Essas condições de trabalho têm que ser combatidas. Nós precisamos melhorá-

las e não revogar os direitos que já foram conquistados. 

Por que o Governo tem tanto interesse em tomar essas medidas? Exatamente porque o 

Governo pratica uma política econômica que é deletéria para o povo brasileiro e para os 

trabalhadores. Ele reduz as condições de competitividade da economia brasileira. 

Vejam os senhores que o Governo está mantendo as altas taxas de juros. Não venham tentar 

nos enganar dizendo que elas estão caindo, porque na verdade a depressão econômica - que 

levou a uma redução do PIB de 3,6% em 2016 -, é que vem levando à queda a inflação junto 

com as altas taxas de juros. O diferencial entre os juros e a inflação é exatamente a taxa real 

de juros, que deprime a economia ainda mais e, além disso, prejudica as exportações de 

produtos manufaturados brasileiros. 

As exportações brasileiras vêm caindo e a nossa produção interna vem perdendo espaço para 

os produtos importados; resultado: mais e mais desemprego. O Governo diz que a situação 

está melhorando e apresenta dados de janeiro: demissão de 40 mil trabalhadores, eliminação 

de 40 mil postos de trabalho. Ora, qual é a melhora, Sr. Henrique Meirelles?  

Na verdade, o interesse do Sr. Meirelles e do Sr. Temer é unicamente favorecer os capitais 

financeiro e internacional. Querem fazer a reforma trabalhista, porque, através dela, vão 

rebaixar as condições de trabalho e, através da reforma da previdência, vão reduzir o 

excedente social, que é distribuído a 23 milhões de brasileiros através da Previdência Social. 

Dessa forma, eles querem compensar as perdas econômicas dos empresários com essa 

política econômica antinacional, com essa política econômica depressiva, que leva ao 

desemprego de milhões de brasileiros.  

Nós estamos lutando em todos os cantos do País para combater essa reforma trabalhista e 

essa reforma previdenciária. São reformas que retiram direitos duramente conquistados pelo 

povo brasileiro, porque se vai exigir não apenas que o trabalhador chegue até os 65 anos 

trabalhando, mas também que tenha contribuído durante 25 anos. 



 

347 
 

A maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros não chega a ter 25 anos de contribuição. 

E não é porque não trabalha, é porque, no Brasil, mais da metade dos trabalhadores trabalha 

sem registro em carteira, sem formalização e, portanto, sem contribuição à Previdência Social.  

Por isso, é absolutamente fora de cogitação se aprovar os 25 anos de contribuição; mais ainda, 

se aprovar os 49 anos de contribuição para que o trabalhador receba 100% daquilo que ele 

tem direito na Previdência, na aposentadoria, nas pensões e nos benefícios. 

Por isso, essa reforma da Previdência tem de ser sumariamente rejeitada por este Plenário, 

rejeitada na Comissão. É isso que vem dizendo o povo brasileiro, que dia a dia se conscientiza 

do absurdo que é essa proposta, uma proposta que vai jogar os velhos deste País na mais 

absoluta miséria, como acontece no Chile, como acontece na Argentina, como acontece em 

tantos países do mundo, onde a Previdência Social foi, de certa forma, privatizada pelos 

governos, e é isso que nós não queremos aqui. 

Por fim, eu queria saudar as mulheres pelo dia de amanhã, Dia Internacional da Mulher, 

lembrando que essa reforma da Previdência é uma das reformas que retirada um dos poucos 

direitos sociais que diferencia a mulher do homem. A mulher trabalha cerca de 8 horas por dia 

em casa, no trabalho doméstico, e é por conta disso que ela tem um tempo menor para se 

aposentar. A reforma da Previdência retira esse reconhecimento que a legislação brasileira dá 

às mulheres, ao trabalho a mais das mulheres, e se calcula que elas trabalhem em sua vida 9 

anos a mais do que os homens. Precisamos impedir que isso aconteça.  

Amanhã, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos nos manifestar em todos os cantos deste 

País e aqui na Câmara dos Deputados contra a reforma da Previdência, que prejudica, em 

primeiro lugar, a mulher brasileira que tanto luta, que tanto batalha para ter uma vida melhor, 

para ter um lar feliz, para ter um emprego em condições de igualdade com o homem.  

Essa reforma tem que ser rejeitada, tem que ser repudiada por esta Câmara dos Deputados.  
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O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, todos os que acompanham a sessão pela TV Câmara ou aqui, no 

plenário da Câmara dos Deputados, é uma brincadeira, é uma piada de mau gosto! Michel 

Temer veio a público dizer que quem está reclamando da reforma da Previdência - na verdade, 

é um desmonte da Previdência - são aqueles que têm os maiores salários. Por favor, Sr. Michel 

Temer, não brinque com a sociedade brasileira! 

Menciono o que está sendo feito com o BPC - Benefício de Prestação Continuada de pessoas 

que têm dificuldades gravíssimas, sensoriais e que vivem em situação de extrema pobreza. 

Estão querendo elevar de 65 para 70 anos a idade para se ter acesso a esse benefício. 

Querem fazer com que o benefício possa ser pago sem se considerar o piso do salário mínimo, 

para que as pessoas que vivem nessa situação de extrema miséria recebam menos do que o 

mínimo. 

As pessoas que têm os maiores rendimentos é que vão ser prejudicadas por essa proposta? 

Isso é uma brincadeira! Serão 49 anos de contribuição para se alcançar a aposentadoria 

integral. Hoje, só 4% dos brasileiros contribuem durante mais de 49 anos até o momento da 

aposentadoria. É a retirada de 96% da população brasileira do sistema. 

São só os mais ricos ou os que têm os maiores rendimentos que estão reclamando da reforma 

da Previdência? Isso é uma brincadeira! Quem não reclama da reforma da Previdência é o Sr. 

Michel Temer, que se aposentou com pouco mais de 50 anos, e os seus Ministros de Governo 

mais próximos. 

A maioria esmagadora da população brasileira rejeita essa reforma. Deputados da base do 

Governo já demonstram claramente que não vão topar o desgaste de votar contra a maioria 

dos trabalhadores, das trabalhadoras, daqueles que têm os menores rendimentos e da classe 

média brasileira. 

Essa reforma não vai ser aprovada no plenário da Câmara dos Deputados. Essa reforma tem 

um único objetivo: retirar direitos e garantias daqueles que têm menos, para garantir os 

privilégios de quem tem mais. 

O PSOL é contra essa reforma da Previdência! 
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Críticas à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da 

seguridade social. Necessidade de realização de auditoria, pelo Governo Federal, das contas 

do sistema de Seguridade Social. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS 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, a reforma da Previdência Social é assunto inesgotável, até porque 

há muitas divergências.  

De um lado, o Governo argumenta que o déficit previdenciário exige medidas austeras; de 

outro, os trabalhadores mostram-se inconformados com uma mudança que consideram radical, 

pois implicará envelhecerem trabalhando, sem que a aposentadoria lhes dê retorno financeiro à 

altura, e lhes subtrairá direitos adquiridos. 

A verdade é que a discussão sobre a reforma da Previdência se arrasta há anos, mas outros 

Governos acabaram se esquivando de levar a questão adiante. O embate e o desgaste político 

sempre foram apontados como justificativa para postergar a reforma. Mas será que apenas 

isso estaria em jogo, ou haveria algo mais? 

A mídia vem apontando como manobras algumas medidas adotadas pelo Governo para 

aprovar a reforma da Previdência, entre elas a indicação de um Deputado para Líder do 

Governo no Congresso Nacional. Alguns veículos de imprensa consideram que o Governo 

contará com a subserviência parlamentar para aprovar a proposta no molde original da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Devo registrar aqui que essa ideia está longe de ser consenso. Em que pese a intenção do 

Presidente Michel Temer, constitucionalista de formação e docência, de fazer reformas para as 

próximas gerações, considero que os técnicos, ao apresentarem a proposta original, 

extrapolaram limites da razoabilidade e sensatez. 

Preciso deixar claro que estou na Comissão Especial da Reforma da Previdência como 

representante do povo e do PRB, não para seguir uma cartilha, mas para interpretá-la e, de 

forma imparcial, aprovar o que realmente é necessário para o País. Ética, segurança jurídica e 

social e responsabilidade são fundamentais neste momento, e o nosso trabalho estará 

permanentemente baseado nesse tripé.  

Aliás, esta deveria ser a postura de todos os Parlamentares desta Casa: lutar pelas classes 

que representam legitimamente, não aceitando que o povo seja lançado à cova dos leões, 

como é o caso dos policiais civis, militares e federais. Esses e tantos outros segmentos 

realmente merecem atenção diferenciada por parte do Congresso Nacional, ao contrário dos 

que buscam mais e mais benefícios, ignorando que o País precisa conter gastos. E o Governo, 

refém pelos seus atos, acaba tendo que fechar os olhos para o maior problema econômico que 

vivemos, ou seja, a dívida pública. 

Recentemente foi divulgada em rede social uma campanha do PMDB que condicionava a 

existência de programas sociais à aprovação da reforma da Previdência. O texto dizia: "Se a 
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reforma da Previdência não sair, tchau, Bolsa Família; adeus, Fies; sem novas estradas; 

acabam os programas sociais". Segundo a descrição do próprio partido, a imagem veiculada 

mostrava uma ilustração digital de uma cidade em ruínas: pesado demais, tanto que o partido 

recuou para uma versão mais branda, afirmando que ampliou programas, e que mudanças 

garantirão o futuro do Brasil. 

Não podemos, neste momento tão importante para o povo brasileiro, aprovar ou reprovar nada 

sem embasamento, sem aprofundamento das questões. Por isso mesmo, temos questionado 

constantemente não só especialistas do Governo, mas também consultorias independentes 

sobre a realidade financeira do Sistema de Seguridade Social. 

Para os técnicos do Governo, há déficit. Para especialistas sem vínculo com a União, 

entretanto, não existe rombo se forem somadas todas as Fontes de Custeio da Seguridade 

Social. A própria Constituição Federal, em seu art. 195, preconiza:  

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 

nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  

I - do empregador, (...) incidentes sobre:  

a) a folha de salários (...); 

b) (...) o faturamento; 

c) o lucro; 

II - do trabalhador (...); 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos". 

Os especialistas que defendem que não há déficit previdenciário argumentam que os governos 

há anos retiram da Seguridade Social bilhões de reais, através da DRU - Desvinculação de 

Receitas da União, para pagar dívida das contas públicas. 

Diante desse antagonismo, nada mais prudente que solicitarmos que o Governo faça uma 

auditoria, com órgãos independentes, nas contas do sistema de Seguridade Social. De posse 

de informações fidedignas, poderemos nos posicionar sobre todos os pontos propostos pela 

reforma da previdência.  

Por enquanto, não podemos nos levar pela informação apenas de que o modelo está arcaico e 

de que a expectativa de vida dos brasileiros é determinante para o caos atual. Não podemos 

nos deixar envolver pelas citações de que, em países da Europa, os idosos continuam 

trabalhando. Como afirmamos anteriormente, nada pode ser analisado de forma superficial, 

porque, enquanto nos países de primeiro mundo a Terceira Idade tem seus direitos garantidos 

e preservados, no Brasil, os idosos ainda lutam pela sobrevivência. 

O foco tem que ser gestão, fiscalização e transparência. É preciso coragem para apurar melhor 

o que se passa no setor. Só depois de conhecermos os porões da Previdência Social, 

poderemos nos posicionar pelo bem do Brasil e de todos os brasileiros. 

 

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a PEC da Previdência que tramita na Câmara dos 

Deputados é absurda e uma maldade com a população brasileira. Infelizmente, é mais uma 

medida que penaliza o trabalhador, o aposentado, a professora, a mulher, os servidores 

públicos e a população mais pobre do nosso país. 

Desde 2015, propostas que retiram direitos e conquistas têm sido apresentadas pelos 

governos. Mas, reafirmo minha coerência e meu compromisso registrado em cartório desde 

que fui candidato a Deputado Federal pela primeira vez: não voto contra os direitos dos 

trabalhadores, dos aposentados e dos servidores públicos.  

Foi assim durante as medidas de ajustes fiscais que vêm maldosamente sendo apresentadas 

desde 2015 e será agora contra essa PEC da reforma da Previdência.  

Quero parabenizar inclusive os sindicatos que representam os servidores da Secretaria de 

Estado de Fazenda de Minas Gerais em relação à PEC 287, que é essa PEC da reforma da 

Previdência. 

O SINDIFISCO, o SINFFAZFISCO e o SINDPÚBLICOS têm mobilizado suas categorias a 

lutarem contra a aprovação da proposta que tramita nesta Casa, por entenderem que esta 

reforma coloca sob ameaça aquele que é o principal mecanismo de distribuição de renda do 

nosso País: a Previdência Social, pública e universal. 

Qual é o entendimento dessas entidades sindicais?  

O entendimento é o de que, da maneira como foi formulada pelo Governo, essa proposta fere o 

direito dos trabalhadores, especialmente dos mais pobres, a uma sobrevivência digna.  



 

352 
 

Por quê? Em primeiro lugar, porque o propósito é dificultar ao máximo o acesso à 

aposentadoria, com a idade mínima que se pretende impor, de 65 anos.  

Essa PEC absurda também retira os direitos das mulheres e dos professores e professoras.  

Achata o valor da aposentadoria, ao dizer que serão necessários no mínimo 49 anos de 

contribuição para que o trabalhador tenha acesso a 100% da média do salário de contribuição, 

limitado ao teto do Regime Geral.  

Os sindicatos têm lembrado que a expectativa de vida no Brasil varia conforme a atividade que 

o trabalhador desempenha e até a região onde vive, assim, a idade mínima de 65 anos para 

todos é extremamente injusta. 

Por exemplo: a situação do trabalhador rural, que é obrigado a começar a trabalhar mais cedo, 

de sol a sol, como meeiro ou na agricultura familiar de subsistência e não tem como contribuir. 

Se essa PEC for aprovada da maneira como está, há muitas pessoas no Brasil que correm o 

risco real de trabalhar a vida toda e morrer sem conseguir se aposentar.  

Essa proposta é injusta também com pensionistas, especialmente com aqueles mais pobres. 

A maldade do Governo é desvincular o benefício do valor do salário mínimo. Ou seja, daqui a 

pouco, eles, que na maioria dos casos ajudam no orçamento familiar, não terão recursos 

sequer para se alimentar dignamente. 

O SINDIFISCO, o SINFFAZFISCO e o SINDPÚBLICOS têm manifestado ainda outra 

preocupação, que diz respeito ao futuro de milhares de cidades Brasil afora.  

Hoje, em mais de 3.800 cidades (precisamente 3.875), a soma do que é pago aos segurados 

do INSS supera o repasse do Fundo de Participação dos Municípios.  

Em 4.589 das nossas cidades, a renda dos aposentados é maior do que a arrecadação 

municipal. Ou seja, o que movimenta a economia nesses Municípios é a aposentadoria. 

É o dinheiro que os aposentados pagam ao comércio, à padaria, ao supermercado, ao setor de 

serviços, quando recebem o seu benefício no começo do mês. 

O que vai acontecer com essas cidades se o acesso aos benefícios for restringido? Elas vão 

recorrer aos Estados? E os Estados? Vão pedir socorro à União? E a União tem conseguido 

socorrer Estados e Municípios? 

Esses importantes sindicatos de Minas já estão com campanhas na mídia que colocam o dedo 

na ferida. E nós também. O Deputado Elismar Prado encaminhou documento ao nosso 

gabinete e está nas escolas, nas empresas, em contato com os trabalhadores, para dizer "não" 

a essa PEC. 

Não há déficit da Previdência! Isso é desculpa para o Brasil continuar a dar dinheiro a 

banqueiros e rentistas. Os dados são dos auditores da Receita, dos estudos que o 

SINDIFISCO, o SINFFAZFISCO e o SINDPÚBLICOS apresentam.  

Não se pode considerar a Previdência como algo isolado, mas como parte da Seguridade 

Social criada com a Constituição de 1988.  



 

353 
 

Portanto, não há que se falar em déficit. No fundo, o que se quer é economizar com as 

pessoas que trabalham, que dão o seu suor pelo País, para não faltar dinheiro para aqueles 

que não produzem um prego sequer, um parafuso sequer.  

E que agora estão de olho no trabalhador da ativa para vender a ele um plano privado de 

Previdência, na forma de capitalização, em que só tem direito ao benefício quem paga por ele.  

E mais grave: ele sabe qual será a sua contribuição, mas não o quanto receberá no futuro. 

O problema deste País não é a Previdência, é a dívida pública, que no ano passado consumiu 

45% do Orçamento Geral da União. E, este ano, há uma previsão de se gastar 54% do 

Orçamento com despesas financeiras - amortizações, juros, encargos, etc.  

Esse montante corresponde a 1 trilhão e 850 bilhões, ou seja, quase três vezes do que o Brasil 

vai investir em Previdência Social. 

A Previdência, por sua vez, vai custar 650 bilhões - ou 19% do Orçamento e vai beneficiar 

diretamente 33 milhões de segurados e, indiretamente, 70 milhões de brasileiros. 

Os sindicatos têm mostrado que, se quisesse, o Governo poderia arrecadar mais. Para isso 

bastaria rever as isenções fiscais e combater a sonegação. Este ano, por exemplo, o País vai 

abrir mão de 56 bilhões em isenções. 

E a sonegação consome no mínimo 30% de tudo o que a Previdência teria a arrecadar - algo 

em torno de R$ 210 bilhões. Já a dívida ativa, ou seja, débitos previdenciários, já chegam a R$ 

350,6 bilhões. 

Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registrado este protesto e este alerta dos sindicatos da 

Secretaria da Fazenda de Minas e me somar a eles. Não aceitamos essa reforma da 

Previdência que o Governo pretende fazer. Vamos lutar contra! 
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Discussão do Projeto de Lei nº 3.170, de 2015, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, para garantir o direito a acompanhamento e orientação à mãe com relação à 

amamentação. 

________________________________________ 

A SRA. MARGARIDA SALOMÃO (PT-MG. Sem revisão da oradora.) - Deputada Mariana 

Carvalho, nossa Presidente na sessão de hoje, V.Exa. ocupa esse lugar com muito mérito e 

com muita distinção. Quiséramos nós que no dia a dia tivéssemos mais mulheres na Mesa da 

Câmara e uma mulher como V.Exa. conduzindo os nossos trabalhos! 

Vivemos ainda uma situação de enorme desigualdade, uma desigualdade que é ignorada, por 

exemplo, por aqueles que vêm propor uma reforma da previdência que é eminentemente uma 

reforma contra as mulheres, ignorando, por exemplo, Deputada Soraya, que as mulheres, 

segundo levantamentos acadêmicos e dados oficiais, trabalham todos os anos, por força das 

suas múltiplas jornadas, 73 dias mais do que os homens. 

Se uma mulher nominalmente se aposentar com a mesma idade que um homem, de fato ela se 

aposentará tendo trabalhado 9 anos a mais. Esse é um dado científico, um dado que não pode 

ser ignorado neste momento. 

Todas as mudanças com relação à previdência atingem as mulheres negativamente, Deputada 

Alice. São as mulheres que mais recebem os Benefícios de Prestação Continuada, são as 

mulheres que constituem a maior parte do magistério no nosso País. É necessário, neste 

momento, recuperar essa realidade para que esta Câmara não cometa essa injustiça, para que 

o Congresso não cometa essa injustiça, uma injustiça que procede de quem, pelas suas 

próprias palavras, ignora por completo a situação da mulher. 

Uma pessoa que por acidente ocupa a Presidência da República e hoje declara que as 

mulheres têm uma importância muito grande no trato da casa, que as mulheres são muito 

importantes porque checam os preços no supermercado é uma pessoa que desconhece por 

completo a contribuição das mulheres na política, na cultura, na academia, no trabalho. O 

trabalho das mulheres constitui e constrói a riqueza do povo brasileiro. 

Então, neste momento em que estamos votando este projeto de lei que protege as mulheres 

numa das suas funções mais essenciais e inerentes, que é a amamentação, nós queremos 

fazer um chamado à consciência de todos os Parlamentares, para que votem contra a reforma 

da previdência e defendam as mulheres e o povo brasileiro. 

Muito obrigada, Sra. Presidente.  
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Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Consternação com o número de homicídios de 

mulheres no Brasil entre 1980 e 2013. Desigualdade dos rendimentos recebidos por homens e 

mulheres no Estado do Piauí. Prejuízos à mulher brasileira contidos na proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, 

neste 8 de março, quero somente deixar como lido pronunciamento que faço parabenizando 

todas as mulheres do País, em especial as do meu Estado, o Piauí. 

Sabemos que as mulheres estão passando por momentos tão difíceis. Há, por exemplo, 

propostas que usurpam seus direitos das mulheres, como as da reforma da Previdência e da 

reforma trabalhista, com a terceirização. 

Nós estamos aqui exatamente para enfrentar todo tipo de violência, não só a que ocorre no 

trabalho, mas também aquela que tanto envergonha os homens do meu País: a violência 

contra as mulheres, que lamentavelmente acontece todos os dias. 

Sra. Presidente, dou como lido meu pronunciamento e peço que seja divulgado nos meios de 

comunicação da Casa. 

A SRA. PRESIDENTE (Mariana Carvalho) - Obrigada, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um dia a mais para lutarmos pelos 

direitos das mulheres e pela tão desejada igualdade. Um dia a mais para que possamos refletir 

sobre a trajetória de luta feminina realizada ao longo dos anos. 

Mas ainda é um dia para lamentarmos. No Brasil, pesquisas registram que, entre 1980 e 2013, 

foram assassinadas 106 mil e 93 mulheres. Isso nos dá uma média de oito mulheres 

assassinadas por dia. Somos o quinto lugar no rankingde 83 países em assassinatos de 

mulheres. 

No meu Estado do Piauí, o mesmo estudo registrou que, de 2003 a 2013, 399 mulheres foram 

assassinadas, o que nos coloca no décimo quarto lugar no ranking da taxa de assassinatos de 

mulheres dos Estados. Dados do Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência 

Sexual mostram que, em 2016, foram 484 casos atendidos no Piauí, sendo que 89% das 

vítimas tinham menos de 18 anos. 

Além de conviver diariamente com o medo e a insegurança gerados pela violência, as 

mulheres ainda sofrem com inúmeras desigualdades. No mercado de trabalho, por exemplo, 

são elas que lidam com duplas ou triplas jornadas e que, ainda nos dias de hoje, encontram 

barreiras para a equiparação salarial e para o desempenho de funções superiores, além do 

próprio preconceito sofrido no ambiente de trabalho. 
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Em Teresina, Capital do Piauí, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílio 

Contínua, divulgada nessa segunda-feira pelo IBGE, os homens têm, em média, renda 37% 

maior do que as mulheres. Os dados levantados no quarto trimestre de 2016 apontam que os 

homens apresentam rendimento médio de 2.065 reais, enquanto as mulheres ganham em 

média 1.503 reais. 

Em âmbito estadual, a diferença entre os rendimentos médios de homens e mulheres cai para 

13%, com homens piauienses ganhando em torno de 1.356 reais e as mulheres ganhando uma 

renda média de 1.196 reais. 

Não bastando todo o preconceito e a desigualdade já sofridos pelas mulheres, o Governo 

golpista enviou para esta Casa a proposta de reforma da Previdência. Com a idade de 

aposentadoria fixada em 65 anos, as mulheres perderão ainda mais direitos e sofrerão ainda 

mais com a desigualdade. 

As mulheres brasileiras trabalham por ano, em média, 73 dias a mais que os homens. Quando 

conquistarem o direito de se aposentarem pelas regras propostas pelo Governo de Michel 

Temer, terão sido nove anos a mais de trabalho que os homens. O que esse Governo pretende 

com essa reforma, Sr. Presidente, é acabar com uma das poucas políticas do País que leva em 

consideração a desigualdade sexual no mercado de trabalho. 

Mas o que poderíamos esperar de um Governo golpista, antidemocrático, elitista e machista? 

Um Governo que usurpou o poder da primeira mulher eleita democraticamente Presidenta do 

País? Os efeitos do golpe afetam todos nós, mas hoje em especial é importante destacar os 

impactos que sofridos pelas mulheres brasileiras. 

Finalizo desejando um feliz Dia da Mulher para todas as guerreiras que convivem diariamente 

com a desigualdade e com o preconceito sofrido apenas pela condição de ser mulher. 

Continuaremos lutando pelos direitos das nossas mulheres, exemplos de força e de garra. Hoje 

é apenas mais um dia para buscarmos direitos e igualdade. A luta continua! 

Obrigado. 

 

________________________________________ 
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O SR. BENJAMIN MARANHÃO (SD-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. 

Presidente, quero dar como lido discurso que faço hoje no Dia Internacional da Mulher, 

marcando uma posição e uma declaração de voto minhas em reconhecimento à necessidade 

de preservar os direitos das mulheres na reforma da Previdência; em relação a manter não um 

privilégio, mas um direito das mulheres que enfrentam a dupla jornada de trabalho, os cuidados 

com o lar e o trabalho nas atividades econômicas normais. 

Então, gostaria de dar como lido esse discurso e pedir que ele fosse divulgado pelo programa 

A Voz do Brasil, Sra. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sra. Presidente, "dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades". 

A frase é do Jurista Nery Júnior e reflete muito o momento que estamos vivendo, em que é 

travada uma discussão sobre a reforma da Previdência Social. Não podemos olhar todos como 

iguais nessa reforma, pois existem muitas desigualdades.  

Adianto aqui que sou contrário a toda mudança que gere prejuízos às mulheres, pois elas 

trabalham mais que nós, homens, ganham menos e, fisiologicamente falando, os seus corpos 

são mais frágeis.  

A Previdência Social foi criada para corrigir as desigualdades existentes no mercado de 

trabalho, mas o que notamos é que, se muitas dessas mudanças propostas na reforma forem 

implementadas, atingirão diretamente as mulheres, gerando grandes prejuízos.  

A PEC 287 define 65 anos como idade mínima para aposentadoria e elimina as distinções hoje 

existentes na nossa legislação entre mulheres e homens e, também, entre trabalhadores 

urbanos e rurais.  

Hoje a idade mínima para a aposentadoria é de 65 anos para os homens e 60 para as 

mulheres. Ela é diferenciada para o trabalho rural, em que a idade mínima é hoje de 60 anos 

para os homens e de 55 para as mulheres. Além disso, o tempo mínimo de contribuição é hoje 

de 15 anos, mas a proposta é de que passe a ser de 25 anos. 

No caso de trabalhadoras e trabalhadores rurais, também se passa a exigir contribuição 

individualizada mensal, rompendo com o tratamento diferenciado garantido para a agricultura 

familiar, na qual o rendimento é baixo e está sujeito aos ritmos sazonais de produção e venda 

dos produtos. 

Em geral, o argumento usado pelos defensores da proposta do Governo, que prevê idade 

mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição para requerer a aposentadoria, 

independentemente do gênero, é de que, atualmente, não faz mais sentido fazer essa 

diferenciação. 

Mas esse é um grande erro, Srs. Deputados! As mulheres trabalham fora e se dedicam a esse 

trabalho como os homens. Ao chegar em casa, elas ainda precisam passar por um terceiro 

turno de trabalho, cuidando da casa e dos filhos. 
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Nos últimos 20 anos, as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais que os homens por 

semana, de acordo com o estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça com base em 

séries históricas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE.  

De acordo com os dados, em 2015 a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas, 

enquanto a dos homens era de 46,1 horas. 

Em relação às atividades não remuneradas, mais de 90% das mulheres declararam realizar 

atividades domésticas - proporção que se manteve com pouca alteração ao longo de 20 anos, 

assim como a dos homens.  

Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) constatou que, enquanto as mulheres 

gastam, em média, 26,6 horas semanais com serviços de casa, os homens gastam 10,5 horas.  

Números oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comprovam ser mais difícil para 

as mulheres atingir o tempo de contribuição exigido atualmente, de 30 anos, mesmo com os 5 

anos a menos de exigência para elas em relação aos homens, ainda em vigor.  

A cada 100 aposentadorias por tempo de contribuição concedidas, apenas 33 são para as 

mulheres. 

O argumento é reforçado por um estudo do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2015, 

que concluiu que o mundo só alcançará a igualdade de gênero no mercado de trabalho em 

2095.  

O Brasil está na posição 124, entre 142 países, no ranking de igualdade de salários por gênero 

- em nada parecido com o grupo de países ricos que o Governo toma como referência ao 

sugerir a equiparação. 

Temos muito o que avançar no que se refere a políticas públicas para as mulheres, que 

resultarão na tão buscada e sonhada igualdade de gênero. 

Defendo a igualdade, mas, enquanto ela não chega, vamos tratar de maneira desigual os 

desiguais! 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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Congratulações às mulheres brasileiras. Críticas à proposta de reforma previdenciária. Defesa 

de realização de eleições para a Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, 

Srs. e Sras. Deputadas, eu começo meu discurso parabenizando todas as mulheres deste 

País, mulheres guerreiras, lutadoras, principalmente neste momento de dificuldade e de crise 

política, ética e moral que nós estamos vivendo.  

Eu ouvi aqui hoje centenas de discursos em defesa da mulher, mas é importante que esta 

Casa saia dos discursos e vá para a prática, não só na apresentação de propostas legislativas, 

mas principalmente na coerência e na responsabilidade da representação política e da 

importância do cargo que nós ocupamos. Muitas vezes, esta Casa dá as costas para a vontade 

da população.  

Hoje, justamente hoje, Dia da Mulher, o Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse o 

seguinte: "Não é mais doa a quem doer, é doa o quanto doer e vai doer em todos". Ele disse 

essas palavras em referência à resistência que há para aprovação da reforma da Previdência. 

E não são verdadeiros os dados repassados pelo Governo em relação ao déficit, pois não se 

leva em consideração o sistema tripartite, não se leva em consideração os tributos recolhidos 

que devem ser usados na Seguridade Social, que dizem respeito também à Previdência. Isso é 

uma punhalada nas costas dessas mulheres trabalhadoras. Digo mulheres, porque, muitas 

vezes, são elas que representam o sustento das suas casas, são muito mais do que meras 

mulheres que vão ao supermercado, como disse, infelizmente, o Presidente da República.  

Eu me lembro que, durante o processo de impeachment nesta Casa, eu sempre defendi que 

tinha que haver novas eleições, que era necessária uma nova eleição presidencial para que 

houvesse estabilidade.  

Hoje, o Governo faz uma afronta aos direitos das pessoas. Aprovou a PEC do teto dos gastos, 

que limita investimentos em saúde e educação. Agora, o Governo vem com uma das propostas 

mais tenebrosas, mais horríveis da história da República brasileira: está querendo tratar de 

maneira igual, os desiguais. Ele acredita que a função de um pedreiro tem a mesma facilidade 

que a função de um Deputado. Muitos que aqui defendem isso já têm direito a uma 

aposentadoria parlamentar milionária. Inclusive com acúmulo de funções. 

O Presidente da República mesmo se aposentou com 50 e poucos anos e recebe uma 

aposentadoria 10, 20, 30 vezes maior do que recebe um trabalhador brasileiro.  

É importante que esta Casa novamente não vire as costas para o povo, não se utilize do 

discurso fácil e parta para o enfrentamento.  

Eu sei que existe pressão em relação aos Deputados que compõem a base aliada desse 

Governo. Eu sei que existe negociação por cargos. Foi dito pelo Ministro Chefe da Casa Civil, 

que os votos das Sras. e dos Srs. Deputados são trocados por cargos no Governo. 

Reitero que a maior força está nas pessoas que nos elegeram. É direito delas. Essas pessoas 

não podem ser enganadas. Não existe todo esse factoide criado por esse Governo, que quer 

cobrar o preço dessa crise dos mais pobres, dos trabalhadores rurais, dos professores. Nós 

não podemos nos aliar a isso. 
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Fica aqui um recado para que Deputado não seja despachante de luxo junto a esse Governo e 

que Deputados e Deputadas entendam que lá, nas suas cidades e nos seus Estados, as 

pessoas estão abrindo os olhos, as pessoas estão atentas a isso. 

E eu digo isso porque o meu partido, a Rede Sustentabilidade, tem legitimidade para defender 

esse ponto de vista. O nosso partido sempre defendeu nova eleição. Nem Dilma nem Temer, 

porque nós precisávamos de uma pessoa com legitimidade para conduzir o País neste 

momento de crise. 

Está aí a reprovação recorde deste Governo, mas está aí também a reprovação recorde desta 

Casa, que precisa se alinhar à vontade das pessoas. 

Tenho legitimidade para dizer o que estou dizendo, porque não respondo a processo e enfrento 

o que precisar enfrentar para defender a população brasileira. 

Muito obrigado, Presidente Mariana. Parabéns pela condução dos trabalhos da sessão. Muito 

obrigado, Srs. e Sras. Deputados. 

A SRA. PRESIDENTA (Mariana Carvalho) - Obrigada, Deputado Aliel Machado. 

 

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

quero parabenizá-la e também parabenizar todas as mulheres brasileiras, em especial a minha 

esposa, Priscila, que deve estar nos vendo neste momento, e a minha mãe, Terezinha. 

Quero dizer que hoje não é dia apenas de chocolates e flores, mas é dia de muita luta por 

igualdade de tratamento à mulher brasileira. 

Venho neste 1 minuto apenas fazer um protesto contra a covardia com que eu fui tratado hoje 

pelo Governo, que pediu a minha retirada da Comissão Especial da Reforma da Previdência 

Social. 
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Esse Governo é covarde. Ele não quer escutar algumas verdades, já que vem com uma 

mudança da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores - dos policiais, dos professores, 

dos metalúrgicos, dos aposentados - e também das viúvas. 

Esse Governo age com covardia quando vai à televisão e às redes sociais dizer que vai acabar 

com o Bolsa Família e com o FIES, se os Deputados não votarem com ele na reforma da 

Previdência. 

E esse Governo agiu com mais covardia ainda hoje, Presidente, porque fez ameaça aos 

Deputados e disse que quem não votar com ele vai perder as suas emedas parlamentares. As 

minhas, já jogo fora; abro mão, em defesa do trabalhador brasileiro. 

E mais: o Governo também ameaçou aumentar em 10% a carga tributária para os empresários 

e trabalhadores. 

Ministro da Fazenda, faça-nos o favor, seja homem. 

Tiraram-me da Comissão, mas não vão me calar aqui no Plenário! Não vão me censurar! Vou 

defender o trabalhador brasileiro! Entre os cargos e emendas e o povo e o trabalhador, eu fico 

com estes. 

Obrigado, Sra. Presidente. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, 

Deputada Mariana Carvalho, primeiro, eu quero dizer da emoção de vê-la presidindo, hoje, 

tanto a sessão plenária desta Casa quanto a reunião do Colégio de Líderes.  

Quero falar da qualidade de V.Exa., desde ter chegado a esta Casa, representando, na 

plenitude, o talento não só de mulher como de jovem, mas principalmente, e acima de tudo, 

como ser humano. V.Exa. nos dá a tranquilidade de que o Brasil tem esperança ao vermos 
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V.Exa. trabalhando, servindo de exemplo para tantas pessoas que hoje a assistem em suas 

casas. 

Quero falar brevemente sobre a questão da reforma da Previdência. Têm sido propagadas 

muitas mentiras. Este tema é muito grave e sério e não pode ser tratado com demagogia. É 

necessário esclarecer, para aqueles que dizem que são contra a reforma da Previdência, que 

eles são contra o Brasil. 

O que deve ser discutido é o que vamos fazer com a reforma da Previdência para garantir que 

as pessoas possam continuar tendo acesso aos seus direitos. Se continuarmos da maneira 

como está, o Brasil vai quebrar. E aí não teremos nenhuma condição de pagar o que as 

pessoas merecem e têm direito. 

Então, cabe a nós uma posição de respeito, de enfrentamento a este tema, que não é fácil nem 

simples, e que deve ser encarado com seriedade. 

Aqui fica o meu compromisso com o diálogo, sempre, no enfrentamento desse tema e, acima 

de tudo, de jamais votar para a retirada de direitos adquiridos. O meu dever, quando vim para 

esta Casa, foi exatamente de fazer o contrário: de preservar e manter aqueles direitos 

adquiridos. Por isso, votar uma reforma decente ajudará o Brasil a manter-se no rumo certo. 

Muito obrigado. Boa noite. De verdade, hoje é um dos dias mais felizes para esta Casa. 

Parabéns! 

A SRA. PRESIDENTA (Mariana Carvalho) - Muito obrigada, Deputado Caio Narcio, pelas 

palavras e pelo carinho de V.Exa. 

 

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é o Dia Internacional da Mulher, data marcada por 

avanços, reflexão e por uma luta intensa pelo cumprimento de direitos básicos e por igualdade 

de oportunidades.  

Como Líder do Partido da Mulher Brasileira - PMB, quero homenagear todas as mulheres e 

reafirmar que o lugar da mulher é onde ela quiser estar e é em todo lugar.  

Parabéns, mulheres! 

Sou membro da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 134, de 2015, 

que estabelece um percentual mínimo de representação de mulheres no Poder Legislativo, e 

da Comissão Externa sobre investigação de estupro coletivo.  

O PMB foi criado em 2015 e, junto com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e a 

bancada parlamentar feminina, acompanha e participa das discussões sobre políticas públicas 

direcionadas à defesa e à saúde das mulheres; empoderamento das mulheres e sua 

participação no Legislativo; combate à violência física, sexual, moral e doméstica; combate à 

discriminação no ambiente de trabalho e até mesmo à desigualdade salarial, que é absurda. 

Hoje 1949 projetos tramitam na Câmara dos Deputados, e 18 estão prontos para serem 

incluídos em pauta, em plenário, ou seja, já foram apreciados pelas Comissões temáticas. Mas, 

neste momento, não há ponto mais importante que o de combate à reforma da Previdência, 

que quer a unificação da idade mínima da aposentadoria entre homens e mulheres. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA aponta que, em 2015, a soma do trabalho 

remunerado aos afazeres domésticos das mulheres eram 53,4 horas por semana; a dos 

homens, 46,1 horas. Ou seja, as mulheres têm uma carga de trabalho de 7,5 horas a mais que 

nós, homens. E essa proporção é a mesma há 20 anos. 

Por isso somos contrários à retirada dessa importante conquista das mulheres, que 

diariamente lidam com a jornada tripla: trabalham, cuidam da casa e ainda criam seus filhos, 

muitas vezes sozinhas. Situação mais grave ainda vivem as mulheres do campo, que atuam 

em uma atividade mais pesada e precisam de aposentadoria especial. 

O IPEA afirma também que as mulheres se dedicam duas vezes mais que os homens às 

tarefas domésticas, o que representa 3,8 horas por dia, enquanto os homens só se dedicam 

1,5 hora nessas atividades. E esse tempo aumenta com a chegada dos filhos.  

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS afirma que, a cada cem aposentadorias por tempo 

de contribuição concedidas, apenas 33 são para mulheres. Ou seja, mesmo com 5 anos de 

contribuição a menos que os trabalhadores masculinos, as brasileiras têm dificuldade em 

cumprir a contribuição. 

Ainda é preciso lutar contra a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, marco legal no 

combate à violência doméstica contra a mulher no Brasil, completou 10 anos. Ela constituiu 

uma grande conquista na busca da punição, erradicação e prevenção da violência contra a 

mulher, mas é preciso avançar. 

Diagnóstico da Secretaria de Estado de Segurança Pública revela que 14 mulheres são 

agredidas por dia em Minas Gerais, crime que atinge 600 a cada 100 mil mulheres no Estado. 

No ano passado, 126.710 ocorrências desse tipo foram registradas nos 853 Municípios 
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mineiros. O crime mais comum é a agressão física, que inclui lesão corporal, vias de fato, 

homicídio e tortura. Em seguida está a violência psicológica. 

Setenta e dois por cento das mulheres vítimas de violência doméstica no ano passado não 

tinham o ensino médio completo. As mulheres negras e pardas compõem a maior parte da 

estatística, 46%. Em todas as estatísticas, a participação de parceiros nos atos violentos é uma 

tendência que se repete. Os maiores responsáveis são namorados, companheiros ou maridos. 

Em 38% dos casos, os agressores são cônjuges e companheiros e, em 31%, ex-maridos e ex-

parceiros. 

O Mapa da Violência 2015 revelou que o Brasil é o 5º colocado no ranking de homicídios da 

Organização Mundial da Saúde, que reúne 83 países. Isso significa que no País são 

registrados 48 vezes mais homicídios femininos que no Reino Unido; 24 vezes mais homicídios 

femininos que na Irlanda ou na Dinamarca; 16 vezes mais homicídios femininos que no Japão 

ou na Escócia. São 13 mulheres mortas por dia em decorrência de violência no Brasil! 

É preciso investir em programas de proteção, educação e informação, em ações que garantam 

a essas mulheres emprego e renda, assistência, saúde e justiça. Antes de tudo, é preciso que 

haja alinhamento nas políticas públicas. É preciso valorizar sempre as mulheres. 

 

________________________________________ 
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Sessão solene destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher e entregar o Diploma 

Bertha Lutz em sua 16ª edição.  
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A SRª PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB - AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 

da oradora.) - Boa tarde a todas e a todos presentes. Eu queria cumprimentar a Presidenta, 

Senadora Fátima Bezerra, por estar presidindo esta sessão extremamente importante, e 

cumprimentar todas as agraciadas pelo prêmio. Isso demonstra que a luta de vocês não foi em 

vão, está sendo reconhecida e só continua.  

Eu não poderia fazer um pronunciamento hoje sem lembrar que este é um momento histórico: 

é o primeiro 8 de março depois do impeachment da primeira Presidenta legitimamente eleita no 

Brasil, a Presidenta Dilma Rousseff. Não dá para a gente achar, mesmo os opositores, que não 

havia, no impeachment da Presidenta, um caráter misógino, um caráter sexista. Basta 
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lembrarmos dos adesivos que foram feitos para colocar em carros, basta lembramos das 

palavras que eram utilizadas para se referir à Presidenta. Eu quero dizer que as pessoas que 

faziam isso são filhos ou filhas de mulheres, pessoas que foram educadas ou mal educadas a 

fazer isso, porque as pessoas não nascem intransigentes, as pessoas não nascem sexistas, 

misóginas, elas aprendem a ser. Então, quando ofendem uma mulher com palavras de 

natureza tão baixa, tão vil, ofendem a todas nós, mulheres. Todas as mulheres e todos os 

homens aqui presentes também devem se sentir ofendidos, porque significa que estamos 

falhando na nossa arte de educar. Essas pessoas foram educadas para isso. 

A minha colega Deputada Maria do Rosário foi xingada no Parlamento brasileiro. Disseram que 

ela não merecia ser estuprada. E nós temos de conviver todos os dias com o Deputado que 

falou isso. Nenhuma mulher merece ser estuprada! Nenhuma mulher merece ser diminuída em 

sua honra, diminuída em sua atividade como mulher.  

E aí a gente reflete neste 8 de março: que País nós temos hoje? O Brasil é tido como um país 

harmônico, um país que trata bem as pessoas, que tem boas relações, mas nós não estamos 

vivenciando isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade quando vemos as redes sociais se 

transformarem em palco de absoluto irracionalismo. 

Eu queria dizer aqui que nós temos um desafio muito grande pela frente que é o de humanizar 

as pessoas. Para além das disputas eleitorais, das disputas políticas, nós temos valores que 

precisam e merecem preservados. Nós temos este dever de transformar o Brasil naquilo que 

nós dizemos que ele é: um país que trata bem as pessoas, um país que recebe muito bem. E 

vemos isso se transformando dia a dia. Então, nós temos este desafio de transformar as 

pessoas num ser humano melhor. E aqui eu estou falando como mulher, como mãe. A gente 

faz isso em casa com os nossos filhos, quando não admitimos que nosso filho seja machista.  

Neste 8 de março, eu quero dizer que, às vezes, criticamos algumas congratulações e 

celebrações que reforçam o estereótipo da mulher "bela, recatada e do lar". Não é porque 

sejamos contra a beleza, não é porque sejamos contra a discrição e o cuidado doméstico, que, 

aliás, não devem ser atributos somente das mulheres, devem ser atributos dos homens 

também. O cuidado com o lar, por exemplo, deve ser também um dever do homem, um dever 

masculino. E a beleza? De que beleza nós falamos? Da beleza física tão superficial e tão 

fugaz? Uma das mulheres mais belas que este País já conheceu explodiu em sua beleza 

depois dos 70 anos de idade. Eu falo de Cora Coralina. Por outro lado, o recato, o equilíbrio e a 

sensatez não são atributos aconselháveis apenas às mulheres, mas a todos os seres 

humanos. 

Quando se destacam esses atributos como características exclusivamente ou mesmo 

preponderantemente femininas, o que se reforça, afinal, é a milenar submissão da mulher ao 

homem, a inferiorização da intelectualidade feminina e a segregação da mulher ao mundo 

privado.  

Quando, por ocasião do 8 de março, destaca-se o perfil feminino fútil e submisso, traímos o 

sentido original e inquietamente atual desta data. Pervertemos o seu significado. Esta é uma 

data para celebrar as conquistas femininas contra a opressão em todos os âmbitos: o 

econômico, o social, o político, o cultural, mas é também para lembrar que ainda temos muito a 

lutar e a travar. 

Com uma taxa de cinco assassinados por grupo de 100 mil mulheres, o Brasil está entre os 

cinco países mais feminicidas do mundo. O Brasil tem menos mulheres no Legislativo que 

qualquer país do Oriente Médio: 9% de representação feminina na Câmara dos Deputados e 
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13% aqui nesta Casa. Isso nos coloca entre os países de menor representação política 

feminina do mundo. É o 116° no ranking de 190 países. 

A desigualdade de gênero no âmbito econômico no Brasil é escandalosa. Pesquisa do Fórum 

Econômico Mundial indica que, em 2015, o salário médio das trabalhadoras era de US$12 mil, 

enquanto, no caso dos homens, era de US$20,6 mil, uma diferença de US$8,5 mil. Podíamos 

ficar dias aqui destilando indicadores da opressão, da desigualdade e da inferiorização 

feminina no nosso País. 

Portanto, meus nobres colegas, não se trata de sectarismo feminista quando nos incomodamos 

com celebrações infantilizantes que destacam a futilidade e o servilismo da mulher. O fato é 

que, se temos conquistas a destacar no processo de emancipação feminina - e temos algumas 

significativas -, temos muito mais opressões e desigualdades a trazer a lume. 

Que o 8 de março seja apropriado por nós mulheres, mas também pelos homens, como 

oportunidade de reflexão e construção de ações que apontem para uma sociedade 

efetivamente justa e libertária. 

E, quando chamamos os homens a cerrar fileiras na luta pela emancipação e igualdade das 

mulheres, não o é para efeito meramente retórico. Acreditamos, como Paulo Freire, que 

"ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão". 

Então, queremos conclamar todos os homens feministas a travar essa luta por igualdade, uma 

luta que não deveríamos travar. Deveria ser um direito tão natural o direito à igualdade. Deveria 

ser um direito natural. E tudo para nós mulheres sempre foi conquistado com muita luta. Tudo o 

que nós tivemos sempre foi com muita luta: o direito ao voto, o direito a ter salários iguais, que 

até hoje não temos. 

(Soa a campainha.) 

 

A SRª PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB - AP) - Nós temos mulheres que ocupam os 

mesmos cargos que os homens e ganham salários inferiores. Mas vamos mudar isso se 

tivermos mais mulheres nos espaços de poder, mais mulheres nos nossos Legislativos 

brasileiros, nas Câmaras Municipais, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e no 

Senado. Para isso, é importante, sim, fazer uma reforma política que garanta isso, porque só 

vamos conseguir se tratarmos os desiguais de forma desigual. Se tratarmos os iguais de forma 

igual, estamos aprofundando a injustiça e não vamos conseguir isto, que seria natural termos 

no Parlamento brasileiro: a representação realmente do povo brasileiro. 

Muito obrigada.  

Que no próximo 8 de março nós tenhamos mais motivos a comemorar. Eu quero reafirmar aqui 

o nosso comprometimento de derrotar a PEC que retira direito de todos os trabalhadores e 

trabalhadoras do Brasil... 

(Interrupção do som.) 

 

A SRª PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB - AP. Fora do microfone.) - ... mas, em especial, 

atinge a todos... 

A SRª PRESIDENTE (Fátima Bezerra. Bloco/PT - RN) - Só um momentinho. 
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A SRª PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB - AP) - A PEC retira direito de todos os 

trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Sabemos que essa reforma não é para reformar, é 

para acabar com a previdência pública no nosso País. Então, todos nós...  

(Soa a campainha.) 

 

A SRª PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB - AP) - ... devemos estar unidos contra a reforma 

que atinge a todos, mas, em especial, a mulher brasileira. Então, não à reforma da previdência, 

não à reforma trabalhista, nenhum direito a menos. (Palmas.) 
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Homenagem às mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Repúdio à proposta 

de reforma previdenciária do Governo Federal, em prejuízo das mulheres brasileiras. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta Benedita da Silva, 

quero aqui expressar a minha gratidão às mulheres brasileiras, particularmente às de Santa 

Catarina. 

A mulher brasileira é "uma fada que vive entre a fantasia e a realidade. Algumas carregam o 

mundo nas costas, outras o englobam e, com sua magia, transformam tudo o que tocam, 

trazendo vida, beleza e cor, liberdade e amor!" 

Neste momento em que o Brasil, lamentavelmente, está na iminência de cometer uma grande 

agressão às mulheres brasileiras com a famigerada reforma da Previdência, também quero 

exaltar aqui as mulheres guerreiras, as mulheres que estão nas lutas, nas praças, nos 

sindicatos, nas entidades e nos movimentos sociais, fazendo a resistência na causa por 

nenhum direito a menos no nosso País. 

Vivam as mulheres brasileiras! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 
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Sra. Presidenta, quero cumprimentar todas as lutadoras mulheres brasileiras pelo seu dia.  

Aproveito esta oportunidade para repudiar a tentativa do Governo do PMDB/PSDB de atacar os 

direitos previdenciários da mulher brasileira. Quero pedir para as mulheres brasileiras 

atentarem para o Parlamentar que, aqui neste Parlamento, vier fazer discurso bonito no Dia 

Internacional da Mulher e votar contra o direito de aposentadoria das trabalhadoras do nosso 

país. 

O Governo ilegítimo Temer quer aumentar a idade de aposentadoria da mulher brasileira. As 

mulheres, assim como as pessoas com deficiência, são os principais alvos dessa proposta de 

desmonte da previdência.  

Mulheres, tenham a certeza de que este Deputado, sendo Líder dos partidos da Minoria no 

Congresso Nacional, não medirá esforços para barrar os retrocessos dos direitos das mulheres 

no Parlamento. A luta pela igualdade de direitos é de homens e de mulheres. 

Eu rogo a V.Exa., Sra. Presidenta, que receba como lido este pronunciamento e autorize sua 

divulgação pelos meios de comunicação desta Casa. 

Obrigado. 

 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, quero cumprimentar todas as lutadoras mulheres 

brasileiras pelo seu dia.  

Aproveito esta oportunidade para repudiar a tentativa do Governo do PMDB/PSDB de atacar os 

direitos previdenciários da mulher brasileira. As mulheres, assim como as pessoas com 

deficiência, são os principais alvos da proposta de desmonte da Previdência.  

O Governo ilegítimo Temer quer aumentar a idade de aposentadoria da mulher brasileira. O 

fato é que as mulheres não trabalham exclusivamente fora de casa. Sua vida também está 

ocupada com os cuidados do lar e da maternidade, com o cuidado com idosos e doentes, e 

todo o tipo de atividade doméstica. Elas têm dupla e, muitas vezes, até tripla jornada de 

trabalho.  

Não há como defender a mentirosa afirmação de igualdade de gênero justamente na 

Previdência. O atual modelo de Previdência, defendido pelos Governos Dilma e Lula, garante 

às mulheres o direito de se aposentarem mais cedo do que os homens justamente porque elas 

trabalham em média 7,5 horas por semana a mais do que eles, segundo estudo do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 

Temer desconsidera, entre outros fatores, que a permanência das mulheres no mercado de 

trabalho formal é menor do que a dos homens e, principalmente, que a jornada excedente de 

trabalho, comumente chamada de dupla ou até tripla jornada, não diminuiu. Apesar do avanço 

da tecnologia ou das mudanças culturais. Brasil continua a ser um país extremamente 

machista. 

É fundamental a organização das mulheres. Somente a luta e a mobilização serão capazes de 

deter essa máquina de moer direitos que se tornou o Governo Temer. 

Sra. Presidenta, peço que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da 

Casa.  

Era o que tinha a dizer. 
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Muito obrigado. 
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Homenagem às mulheres brasileiras. Participação das camponesas brasileiras na Jornada 

Internacional de Luta das Mulheres, com foco principal no repúdio à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. Ocupações de 

sedes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e de 

latifúndios no País por camponesas. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente Benedita da 

Silva, mulher de luta, guerreira, eu quero parabenizar as mulheres brasileiras, homenageando 

justamente V.Exa., símbolo para todas as mulheres que lutam, que têm determinação. 

Ao mesmo tempo, quero reafirmar que desde o início do mês existe uma jornada internacional 

de luta das mulheres. Aqui no Brasil, as mulheres se somam a essa jornada denunciando a 

perda de direitos simbolizada pela reforma da Previdência, uma grande tragédia. Na Bahia, 

para fazer essa denúncia, as mulheres ocuparam, nesta semana, uma usina de álcool e o 

INCRA, mostrando sua radicalidade e a defesa dos seus direitos. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, no início desde mês, as mulheres 

camponesas iniciaram a Jornada Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Somando-

se à mobilização das mulheres em todo o mundo, as camponesas brasileiras denunciam o 

processo de perda de direitos e os retrocessos promovidos pelo Governo Temer. 
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Com o lema Estamos todas despertas! Contra o Capital e o Agronegócio. Nenhum Direito a 

Menos!, a Via Campesina e o MST denunciam que são as mulheres as primeiras a sofrerem 

com as consequências do programa golpista de corte de direitos, em especial na proposta de 

reforma da Previdência. Elas trazem a centralidade da defesa da Previdência Social pública, 

universal e solidária. Previdência é um dos alicerces do mundo do trabalho, é cidadania e 

respeito com o homem e a mulher do campo. Por isso, a palavra de ordem da Via Campesina é 

A Previdência é nossa! Ninguém tira ela da roça! 

Através das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, as mulheres gritam: "Se você não lutar, 

sua aposentadoria vai acabar!" Também, em nível internacional, somam-se ao clamor das 

mulheres em todo o mundo contra a retirada de direitos e contra o capital, na Greve 

Internacional das Mulheres 8M. 

Elas agora vocalizam o que toda a sociedade quer dizer: "não" à reforma da Previdência! O 

Governo golpista de Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 287, de 2016, que reforma a Previdência Social no Brasil. O Governo afirma 

que a Previdência Social é deficitária. Isso é mentira! 

A Constituição de 1988 aprovou o modelo tripartite de financiamento da Previdência: 

trabalhadores, empresários e Governo unem esforços para sustentar o sistema previdenciário. 

Para garantir a participação do Governo nesse modelo, foram criadas a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, permitindo a consolidação da receita. Ocorre que essas contribuições foram apropriadas 

pela área econômica do Governo para pagar os juros da dívida pública, um serviço que hoje 

representa R$ 500 bilhões por ano, e nem Governo, nem mercado, nem mídia ousam 

questionar esse desvio. 

A reforma muda as regras da Previdência, exigindo ao menos 25 anos de trabalho para quem 

quiser ter o direito ao benefício. No entanto, para o trabalhador conseguir a integralidade de 

sua aposentadoria, o tempo de trabalho aumenta, chegando a 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. 

No caso das camponesas, a maldade é ainda maior. A jornada de trabalho ampliada em 

relação à dos homens proposta por Temer desconsidera as assimetrias que impõem terceira, 

ou até quarta jornada de trabalho às mulheres. No caso das camponesas, o não pagamento 

em dinheiro dos direitos previdenciários podem nos deixar sem benefícios fundamentais, como 

o auxílio maternidade. Enquadram-se pequenos produtores rurais - que já devem contribuir, 

aliás, com o INSS no momento da venda de seus produtos -, trabalhadores rurais, seringueiros, 

pequenos extrativistas vegetais - como catadoras de babaçu -, pescadores artesanais. Trata-se 

dos responsáveis por produzir mais de 70% dos alimentos da população brasileira. 

E mais, de acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - 

ANFIP, se a reforma da Previdência passar, pelo menos 3 mil Municípios brasileiros vão 

quebrar suas economias. A entidade ressalta que as transferências de renda da seguridade 

social têm destacado papel na vida das famílias que impulsionam o mercado de consumo, 

ponto central nos ciclos de crescimento econômico. Em mais de 3 mil Municípios brasileiros, o 

dinheiro que circula no mercado, na mercearia, no aluguel, etc. é o que sai da Previdência, 

porque o orçamento desses Municípios mesmo é pequeno. Reduzindo os direitos no acesso 

aos benefícios, em médio prazo, esses Municípios vão empobrecer. Em 5 anos, a população 

estará bem mais pobre, projeta a associação. 
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No caso da reforma agrária, o problema é tão grave quanto. Hoje será instalada a Comissão 

Especial que tratará da Medida Provisória nº 759, de 2016, que nada mais, na menos quer 

acabar com a reforma agrária no Brasil. A MP 759, editada no apagar das luzes de 2016, 

definiu a compra e a venda de terras pelo INCRA em dinheiro, o que era feito em títulos da 

dívida agrária, no período de 5 a 20 anos, e atendeu à antiga demanda dos ruralistas pela 

antecipação da emancipação dos assentados, independentemente do abandono, pelo 

Governo, de grande parte deles. Com isso, atiçou a cobiça pelos mais de 80 milhões de 

hectares obtidos pela reforma agrária. A medida provisória ainda permite a municipalização da 

reforma agrária, o que coloca a população sem terra à mercê de clientelismos locais 

promovidos por políticos, além de regulamentar as terras griladas por latifundiários, 

principalmente na Amazônia Legal. 

Com sua jornada de lutas, as mulheres exigem a titulação dos lotes das famílias e dos 

assentamentos na forma de concessão de direito real de uso da terra como garantia jurídica 

para os assentados, em nome da mulher e do homem. Somos contrários à proposta de título 

privado, que além de cobrar a terra dos assentados, vai incentivar a venda de lotes, ferindo um 

princípio da reforma agrária. Somos contra a municipalização da reforma agrária. Defendemos 

a prioridade das famílias acampadas na seleção dos beneficiários para a reforma agrária, 

famílias estas que aguardam há mais de 10 anos para ver o seu direito efetivado. 

Não menos importante é a luta pelo fim da violência contra a mulher. Segundo o Mapa da 

Violência 2015, divulgado em novembro, o Brasil apresenta uma taxa de 4,8 homicídios por 

100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da Organização Mundial de 

Saúde que avaliaram um grupo de 83 países. 

As mulheres negras são as maiores vítimas. Segundo o Mapa da Violência, houve um salto de 

54% em 10 anos: 1.864 assassinatos ocorridos em 2003, contra 2.875 em 2013. Nesse mesmo 

período, o índice de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, passando de 1.747 em 2003 

para 1.576 em 2013. Em mais da metade dos casos, 55,3%, o crime ocorre em ambiente 

doméstico, sendo que 33,2% dos homicidas são parceiros ou ex-parceiros de suas vítimas, de 

acordo com pesquisa de 2013 realizada pelo Ministério da Saúde. 

Por isso, a luta através de ocupações de latifúndios, de prédios do INCRA e as denúncias 

realizadas contra empresas que sonegam o INSS de seus funcionários já aconteceram. 

Hoje, 08 de março, mais de 500 mulheres do MST da Bahia ocuparam a sede do INSS em 

Barreiras. Já em Juazeiro, 1.200 mulheres do MST e de outras organizações ocuparam a sede 

do INSS. Na madrugada dessa segunda-feira, dia 6, mais de mil mulheres sem terra ocuparam 

a Usina Santa Maria Ltda., antiga MEDASA Destilaria de Álcool, localizada na BA-290, 

quilômetro 43, no Município de Medeiros Neto, extremo sul da Bahia. Já na Capital baiana, o 

alvo das militantes foi a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

A MEDASA, empresa do Grupo São Luiz, fundada em 1984, que operou por cerca de 20 anos 

no extremo sul da Bahia, com a exploração da cultura da cana-de-açúcar, segundo o MST, 

possuí dívidas milionárias junto ao BNDES e diversos processos trabalhistas de violação a 

direitos humanos e à destruição do meio ambiente. Os acionistas da MEDASA arrendaram o 

parque agroindustrial para "outros empresários", que constituíram a Usina Santa Maria. 

A usina hoje é uma empresa dedicada à exploração da cana e à produção de etanol. 

Supostamente, foi constituída em 2002 e possui como acionista majoritário a Quanti 

Participações Ltda., que detêm 98% de seu capital. Entretanto, o acionista majoritário da Usina 

Santa Maria é filho do acionista majoritário da MEDASA, que sonegou impostos e não pagou 
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os funcionários, pois possuí dívidas milionárias com o BNDES, além de "destruir" o meio 

ambiente na região e para não pagar às dívidas, abriu falência. 

Já a ocupação do INCRA denuncia o modelo de produção do agronegócio e as medidas 

golpistas do Governo de Michel Temer, do PMDB. Segundo Elizabeth Rocha, da direção 

nacional do MST, as mulheres em luta defendem a reforma agrária e a previdência social 

pública, compreendendo-as como "um alicerce do mundo do trabalho e que garante cidadania 

para o homem e a mulher do campo e da cidade". 

Em São Paulo, as mulheres também estão em luta. Na manhã desta terça-feira, dia 7, cerca de 

1.500 trabalhadoras rurais sem terra ocuparam a unidade de fertilizantes da empresa Vale, em 

Cubatão, às margens da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a 40 quilômetros da Capital do 

Estado de São Paulo. As mulheres sem terra, que estão em jornada de luta em todo o País, 

denunciam a Vale pelo calote no repasse das contribuições ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. A dívida da empresa é de R$ 276 milhões. As dívidas dessas 

empresas somam R$ 426 bilhões, quatro vezes o déficit afirmado pelo Governo. Somente 3% 

das companhias respondem por mais de 63% da dívida previdenciária. 

Em Minas Gerais, as mulheres do MST ocuparam a Fazenda Santa Teresinha, em Itatiaiuçu. A 

área está abandonada há 6 anos e pertence ao empresário Eike Batista, preso por pagamento 

de 52 milhões em propina ao ex-Governador do Rio Janeiro, Sérgio Cabral. São 3 mil hectares 

de terra improdutiva que irão abrigar cem famílias acampadas e produzir alimentos livres de 

agrotóxicos para a cidade e para o campo. 

Em Cuiabá, as mulheres camponesas marcharam em direção ao INCRA local. Em Alagoas, o 

INCRA local também foi ocupado esta manhã. Aqui perto, em Padre Bernardo, Goiás, 

mulheres da Via Campesina participaram de uma audiência pública para debater os 

retrocessos da reforma da Previdência. No Rio Grande do Sul, a Via Campesina e a CUT 

protestaram contra a reforma da previdência no Aeroporto Salgado Filho. Segundo o MST, até 

o fim da jornada, mais de 30 mil mulheres serão mobilizadas contra a perda de direitos e o 

Governo Temer. Marchas acontecem também em Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso 

do Sul, Piauí, somadas a ocupações de sedes do INSS. E a jornada está só em seu início. 

Sra. Presidenta, eu gostaria que este pronunciamento fosse registrado nos meios da casa e no 

programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homenagem às mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Necessidade de 

assunção pelos Parlamentares de compromisso com a luta contra a retirada de direitos das 

mulheres constante da proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Benedita da 

Silva, V.Exa., ao presidir esta sessão no Dia Internacional da Mulher, simboliza a luta de todas 

as mulheres, principalmente das que se esforçam para ocupar um digno espaço na política. 

Ocupo esta tribuna hoje para homenagear as mulheres, assim como muitos o farão. No 

entanto, mais do que homenagens, as mulheres - sejam elas professoras, trabalhadoras do 

campo ou delegadas de polícia - hoje querem um compromisso dos Parlamentares.  

As mulheres brasileiras querem que nós Deputados, no Dia Internacional da Mulher, 

assumamos o compromisso de que não vamos admitir a covardia que querem fazer com elas 

nessa reforma da Previdência, que assumamos o compromisso de que não vamos pactuar 

com esse golpe que quer lhes tirar o direito a uma aposentadoria digna. 

É isso o que as mulheres querem no dia hoje, Sra. Presidenta. 
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Congratulações às mulheres pelas lutas em defesa de direitos femininos. Tentativa do Governo 

Federal de aprovação de reforma da Previdência Social prejudicial às mulheres. Anúncio de 

visita do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva às obras de transposição de 
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águas do Rio São Francisco na Região Nordeste. Favoritismo do petista em pesquisas de 

intenção de voto para Presidente da República nas eleições de 2018.  

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta Benedita da Silva, 

quero parabenizar todas as mulheres brasileiras e todos os movimentos que estão lutando por 

direitos, que estão lutando contra a violência, que estão lutando por mais saúde para a mulher, 

que estão lutando por mais igualdade de gênero. 

No momento em que as pesquisas indicam que a mulher brasileira trabalha mais e recebe 

menos, nós temos um Governo que quer impor uma reforma da Previdência que não leva em 

consideração a questão de gênero.  

Eu quero ver como os Deputados e Deputadas vão votar nessa reforma da Previdência. Neste 

dia, todos homenageiam as mulheres, mas, na prática, nós precisamos homenageá-las com 

leis que venham cada vez mais equilibrar a questão de gênero. 

Sra. Presidenta, gostaria de deixar este discurso como lido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

veículos de comunicação da Casa, Lula - o Presidente que mais melhorou a vida das 

brasileiras e dos brasileiros em todos os tempos e em todas as áreas - viajará ao Nordeste 

para visitar as obras de transposição do Rio São Francisco ainda em março. 

O Presidente Lula, do nosso Partido dos Trabalhadores, tem um legado a defender e muito 

projeto de desenvolvimento social e econômico para fazer pelo nosso País que vem 

atravessando um nevoeiro tenebroso em retrocessos em garantias de direitos imposto por um 

governo ilegítimo e desonesto. 

Luiz Inácio Lula da Silva permanece na memória afetiva do povo brasileiro, de norte a sul; leste 

a oeste, sente saudade de sua presença na Presidência da República do Brasil, por tudo que 

fez e representa para seu povo. 

É por isso que Lula é favorito em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições 

presidenciais de 2018. 

Não vai adiantar o Governo vigarista tentar atrasar a conclusão da obra, ou - mais uma vez - 

querer enganar a população nacional para usar a transposição do São Francisco a seu favor. O 

povo sabe quem é que trabalhou por ele e modificou a cara do País, combatendo a fome e as 

misérias: viva Lula! 

Recentemente, o jornalista e escritor Elio Gaspari afirmou: "A transposição do São Francisco 

está para Lula assim como Brasília está para JK". 

Parabéns ao grande Presidente Lula, idealizador do projeto que levará água a populações 

antes esquecidas! 

No Brasil só o que se escuta é "Ai, que saudade do meu ex!" Lula, já! 
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Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Importância de reflexão mundial com vistas ao 

estabelecimento de relações equitativas entre homens e mulheres. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Deputada Benedita da Silva, 

V.Exa. representa, com sua história de vida, a luta da mulher brasileira. V.Exa. é uma guerreira 

e representa não só as mulheres do Partido dos Trabalhadores, mas todas as brasileiras. 

"Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam 

questionados" - Simone de Beauvoir. 

Hoje mais de 40 países comemoram essa data importante realizando uma mobilização 

internacional, uma greve internacional, para colocar em pauta a realidade de discriminação, 

violência e desrespeito que as mulheres enfrentam no cotidiano - 1 dia sem mulheres, 24 horas 

de ações que provoquem uma reflexão mundial sobre a urgência de estabelecermos relações 

mais equitativas entre homens e mulheres. 

Deputada, nós gostaríamos que o pronunciamento em que trato deste tema fosse dado como 

lido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, disse Simone de Beauvoir: "Basta uma crise política, 

econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados". 

No dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, as mulheres de mais de 40 países 

comemoram a importante data realizando uma mobilização internacional, uma greve 

internacional, para colocar em pauta a realidade de discriminação, violências e desrespeitos 

que as mulheres enfrentam cotidianamente. Teremos um dia sem mulheres, 24 horas de ações 

que provoquem uma reflexão mundial sobre a urgência de estabelecermos relações mais 

equitativas entre homens e mulheres. 



 

376 
 

Entre as questões que as mulheres denunciam com maior preocupação se destacam a não 

valorização do trabalho feminino e as violências que lamentavelmente têm levado ao 

assassinato de mulheres (feminicídios): "Se nossas vidas não importam, que produzam sem 

nós!" Este é um dos gritos que ecoam, porque se para o capital o que interessa é o lucro, quem 

sabe um dia sem a produção feminina possa realmente impactar a sociedade, que continua 

mantendo valores patriarcais que atentam contra a dignidade e a vida das mulheres.  

A nossa sociedade continua sendo extremamente desigual. As mulheres não estão 

exagerando quando levantam sua voz para expressar que seus direitos são violentados 

cotidianamente. Alguns dados levantados por órgãos oficiais e diversas agências de pesquisa 

são alarmantes: no Brasil, as mulheres recebem, no mercado formal, salário entre 25% e 30% 

menores que o dos homens pelos mesmos trabalhos; o Brasil é o 50º país com a maior taxa de 

assassinatos femininos no mundo, a maioria dos quais são cometidos pelo companheiro, 

esposo, namorado; a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Além disso, aqui na Câmara 

dos Deputados tramita uma série de projetos de lei e propostas de reformas da Constituição 

que desconstroem direitos já conquistados e impactam negativamente na vida das mulheres, 

como a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. É por isso que neste 8 de Março 

elas tomam as ruas de diversas cidades brasileiras para dizer "não" à reforma da Previdência!  

O relatório da Anistia Internacional intitulado O Estado dos Direitos Humanos no Mundo 

2016/2017, divulgado em 21 de fevereiro, afirma que "a crise política, econômica e institucional 

vivida no País no ano passado paralisou os debates sobre políticas públicas de promoção de 

direitos humanos, contribuindo para o avanço de agendas conservadoras, retrocessos e 

aumento de violações em determinadas áreas". Estas são agendas e ações que incidem de 

forma dramática sobre a vida das mulheres, dos trabalhadores e principalmente da população 

menos favorecida. 

Conclamamos as Deputadas e os Deputados à reflexão sobre o tema e ao compromisso com a 

transformação dessa realidade denunciada pelas mulheres. 

Manifestamos nossa solidariedade e nosso profundo respeito a todas as mulheres do nosso 

Brasil e do mundo, de maneira especial àquelas que cotidianamente lutam por uma sociedade 

mais igualitária, inclusiva e solidária; reconhecemos a legitimidade das suas lutas; e nos 

colocamos sempre à disposição das companheiras para somar nas ações que elas demandem 

para a construção de uma nova sociedade. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

022.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 08/03/2017-14:22 

Publ.: DCD - 3/9/2017 - 33 IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 



 

377 
 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Solidariedade à luta das mulheres brasileiras contra 

a aprovação da proposta de reforma da previdência social, pela ampliação de direitos para as 

mulheres e pelo fim da violência contra a mulher no mundo. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. Deputados 

e Srs. Deputados, eu quero solicitar seja dado como lido o meu pronunciamento que intitulei 

Temer sai, Previdência fica. Solidariedade à luta de todas as mulheres! 

É fácil constatar as condições como são tratadas as mulheres no mundo todo e, 

particularmente, no nosso País, porque em todos os sentidos há opressão, violência, 

rebaixamento de salários, tripla jornada de trabalho e tantas outras opressões que se 

multiplicam em relação às mulheres, como a falta de reconhecimento pela criação dos filhos. 

Então, nós saudamos a marcha contra o Trump e o movimento 8M da Argentina, no Dia 

Internacional da Mulher. Condenamos o feminicídio e condenamos a reforma da previdência do 

Governo golpista que ataca particularmente as mulheres. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Temer sai, Previdência fica. Solidariedade à luta das mulheres! 

Sras. Deputadas, Sra. Presidente e Srs. Deputados, invertemos propositalmente a ordem 

costumeiramente do vocativo utilizada para saudar em primeiro lugar as Deputadas e 

trabalhadoras presentes, além das mulheres que assistem à TV Câmara. 

No dia de hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher, porém, no Brasil, nunca houve 

momento tão pouco propício a comemorações. 

Em meio a tantos retrocessos, hoje é dia de celebrar as mulheres que estão lutando 

bravamente contra as reformas previdenciária e trabalhista; as mulheres que deram e 

continuam dando a vida pelas reformas agrária e urbana; as mulheres que lutam por justiça, 

enquanto choram a morte de seus filhos, causada pela guerra às drogas, que dizima a 

juventude negra nas periferias; as mulheres que são vítimas do patriarcado e trabalham tripla 

jornada para sustentar a família, fazem o trabalho doméstico e ainda criam sozinhas seus 

filhos. 

É ao lado dessas mulheres incansáveis que seguimos na luta por um mundo mais justo 

diariamente. Por isso, saudamos sua disposição para a luta e nos colocamos integralmente ao 

lado delas para ouvir suas demandas e, neste plenário e durante todo o nosso mandato, 

amplificar sua voz. 

Solidarizamo-nos com a luta pela descriminalização do aborto, que ceifa milhões de vidas 

anualmente neste País; pelo direito à aposentadoria com idade diferenciada; pela pauta da 

educação, sobretudo a infantil, além de nos solidarizarmos ativamente com marchas das 

mulheres por todo o mundo, principalmente aquelas que visam assegurar um mundo livre e 

justo, tais como: a Marcha das Mulheres contra Trump e o movimento 8M, criado na Argentina, 

cujo caráter contra a cultura do estupro e o feminicídio já se espalhou por toda a América. 
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No último ano, sofremos um golpe machista, que só aconteceu da forma como aconteceu por 

se tratar de um golpe contra uma mulher na Presidência da República. Vimos os misóginos 

discursos de ódio surgirem com força nas ruas e na Internet, ofendendo não só a mulher que 

ocupava a cadeira da Presidência, como também a todas as mulheres. A essa involução dos 

direitos das mulheres somaram-se ataques a sua autonomia e liberdade. Propostas de cunho 

conservador foram e estão sendo apresentadas diariamente pelo Governo e pelos 

Parlamentares que o representam nesta Casa, culminando no absurdo da relativização de um 

crime hediondo, pedindo a redução da pena para estupro de vulneráveis.  

Vimos também acender projetos como o Escola sem Partido, que defende a proibição do 

debate de gênero nas escolas, reafirmando uma educação que perpetue uma cultura machista 

e violenta, contribuindo para uma situação de violência quase permanente contra as mulheres. 

Um parágrafo a parte cabe à proposta de reforma da previdência, que atenta contra a vida e a 

dignidade das mulheres. Apesar de comprovadamente terem uma jornada mais extensa em 

número de horas e receberem salários menores, elas serão as mais lesadas nessa reforma 

que busca equiparar injustamente a idade de aposentadoria entre os gêneros.  

Os dados apresentados esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

fornecem um panorama cruel sobre a realidade a que as mulheres são expostas. Enquanto 

elas trabalham semanalmente 53,6 horas por semana, os homens trabalham 46,1; já os 

salários mantêm-se na mesma proporção há 20 anos, penalizando as mulheres negras, que 

continuam recebendo os menores rendimentos. 

Ainda falando sobre as consequências nefastas da reforma da previdência, é preciso citar a 

categoria de pensionistas. Composta majoritariamente por mulheres que recebem apenas um 

salário mínimo e com eles muitas vezes sustentam uma família inteira, essa categoria pode 

ficar com rendimentos ainda menores do que o determinado pelo salário mínimo, podendo 

inclusive vir a receber apenas metade do seu valor. A injustiça e a crueldade dessa reforma 

ficarão gravadas na memória das mulheres e do País, deixando a este Governo o que lhe cabe 

na história, o papel de traidor dos anseios mais legítimos do povo brasileiro. 

Por fim, é preciso citar ainda mais um fato recente na situação das mulheres brasileiras. 

Saímos agora de uma das maiores festas populares do país, o carnaval, que deixou uma 

marca indelével na população feminina: o aumento do número de denúncias de assédio. Uma 

em cada quatro mulheres relatou ter sofrido assédio sexual durante a festividade, segundo a 

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo federal. Esse dado escancara 

uma verdade que muitas vezes é velada: as mulheres brasileiras são vítimas de inúmeras 

violências verbais, físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais, obstétricas e morais, que muitas 

vezes se traduzem no feminicídio, ou seja, o extermínio de sua existência por sua condição de 

mulher. 

É por tudo o que foi exposto que este Dia Internacional da Mulher terá como pauta principal a 

ampliação de direitos e a luta contra a reforma da previdência e pelo fim de todos os tipos de 

violência contra as mulheres! 

Muito obrigado. 
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Participação no combate à cultura machista, patriarcal e misógina no Brasil. Convocação pelo 

movimento Ni Una Menos, da Argentina, de greve mundial de mulheres ao ensejo do 

transcurso do Dia Internacional da Mulher. Luta das mulheres brasileiras contra a aprovação da 

proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Benedita da 

Silva, a melhor forma de consideração, respeito e homenagem às mulheres, e não apenas 

neste seu dia internacional, foi pedir às que trabalham na minha equipe, no meu gabinete, que 

fizessem um pronunciamento. Então, quero aqui dar esse meu discurso como lido. 

Lembro que nós homens temos que combater diariamente a cultura machista, patriarcal, 

misógina e masculinista que nos domina. Isso é muito arraigado dentro da cada um de nós. É 

algo que faz parte da cultura atrasada, retrógrada, do Brasil e se manifesta também nas 

esferas de poder - de todos os poderes. 

Portanto, esse combate, que tem que ter o protagonismo e a liderança das mulheres, tem que 

ser pedagógico e efetivo para nós homens. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e todo(a)s o(a)s que assistem a esta sessão ou nela 

trabalham, venho hoje dizer: mulheres do mundo inteiro, uni-vos! 

Podemos traduzir com essa frase o chamamento para uma greve internacional de mulheres, 

neste 8 de março de 2017, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. 

A greve está sendo convocada pelo movimento Ni Una Menos, da Argentina, e reforçada pelas 

mulheres americanas, que no dia 21 de janeiro chamaram a atenção do mundo com a 

participação massiva na Marcha das Mulheres contra Trump e suas políticas misóginas, 

homofóbicas, transfóbicas e racistas. 

O movimento, unificado internacionalmente, coloca-se frente à violência econômica, 

institucional e interpessoal contra as mulheres e em defesa dos direitos reprodutivos. Até o 

momento, grupos de mais de 40 países já se somam à iniciativa. 
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No Brasil, manifestações de vários tipos estão sendo convocadas em várias capitais, com 

ênfase para os direitos reprodutivos - pleiteia-se, por exemplo, a descriminalização do aborto, 

para que seja tratado como uma questão de saúde pública, e não de direito penal - e contra as 

reformas da Previdência e trabalhista promovidas pelo ilegítimo governo Temer e sua base 

aliada, visando à desregulação de direitos adquiridos. 

A economista, pesquisadora e assessora sindical Marilane Oliveira Teixeira produziu 

importante estudo, sob o título O desmonte da Previdência Social e as mulheres, com dados 

concretos acerca dos impactos da proposta sobre a vida das brasileiras: 

O projeto atende a dois grandes propósitos: prolongar ao máximo o acesso à aposentadoria, 

de modo que a maioria da classe trabalhadora certamente morrerá antes de se aposentar, e 

reduzir o valor do benefício, que hoje representa em torno de 85,2% para as mulheres e de 

77,4% para os homens, na comparação com os salários na ativa, ao reduzir para 76%2, que 

corresponde a 51% por idade e mais 25% por ano de contribuição. As mulheres serão as 

principais afetadas. 

O Governo e seus aliados avançam também no apagamento de direitos constitucionais de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, que asseguram às mulheres o direito de se aposentarem 

aos 55 anos, e os homens, aos 60 anos de idade, em virtude das especificidades do trabalho 

no campo. Da mesma forma, querem acabar com a aposentadoria especial para as 

profissionais da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio, cuja maioria absoluta é 

composta por mulheres. 

Para além das enormes desigualdades sociais, o Brasil e o mundo enfrentam fortes 

discriminações regionais, étnicas e de gênero que só podem ser superadas pela luta unificada 

de todos e todas oprimidas. 

Neste ano em que comemoramos o centenário da Revolução Russa, concluo com uma das 

grandes contribuições dadas por Rosa Luxemburgo, brilhante teórica, militante generosa, que 

permanece atual: "Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 

totalmente livres". 

Sigamos nessa busca! 
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Sumário 

Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Solidariedade a manifestações de mulheres em 

cidades brasileiras contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da seguridade social, e pelas causas feministas. 

________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, 

Deputada Benedita da Silva, parabéns à mulher no seu Dia Internacional, que é um dia 

internacional de lutas. 

Parabéns às mulheres brasileiras, particularmente às queridas mulheres do Pará, que hoje 

fizeram uma grande manifestação em Belém. Foi muito emocionante também a manifestação 

das mulheres campesinas, trabalhadoras, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Recife e em 

todas as cidades brasileiras. 

Não se pode dizer aqui que há qualquer compromisso com o direito da mulher à dignidade, 

qualquer compromisso com o combate ao machismo, à misoginia, quando se aceita essa 

política destrutiva de direitos de homens e mulheres expressa principalmente na proposta de 

reforma da Previdência e de reforma trabalhista, que vão desgraçar, inviabilizar, 

definitivamente, a dignidade das mulheres. 

(Desligamento automático do microfone.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana comemoramos mais um Dia 

Internacional da Mulher, data histórica que não nos serve apenas para distribuir bombons e 

flores em casa e nas ruas, mas sim para refletir sobre nossas atitudes cotidianas, sobre o lugar 

que elas ocupam e o que deveriam ocupar na nossa sociedade. Este é um dia para refletir 

sobre as mais diversas formas de violência que elas sofrem todos os dias e como devemos 

atuar para combatê-las. É um dia para as parabenizarmos por tudo o que já conquistaram até 

aqui, mesmo diante de tantas dificuldades. 

Há mais de 1 século mulheres do mundo inteiro se mobilizam para fazer do dia 8 de Março um 

dia de luta por justiça, igualdade e respeito, e é papel de todos nós estar ao lado delas. 

Este ano, mulheres de todo o Brasil farão um ato unificado neste 8 de Março. Além do protesto 

que farão em várias cidades, como Belém, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, também irão 

participar da paralisação mundial das atividades em casa, no trabalho, nas ruas, numa forma 

digna e justa de chamar a atenção não só para a importância que as mulheres têm na 

sociedade, mas principalmente para as desigualdades, violências e opressões a que estão 

sujeitas em várias partes do mundo, em especial neste momento de onda conservadora que 

estamos enfrentando, em que são justamente elas as principais afetadas e prejudicadas. 

No Brasil, além de abordar a violência e o racismo contra mulheres, o ato dará destaque à PEC 

287/16, a reforma da Previdência. Se aprovada, são elas que mais sofrerão as consequências. 

Querer igualar em 65 anos a idade da aposentadoria para os dois gêneros, tomando como 

exemplo países desenvolvidos da Europa, é ignorar a realidade desigual e machista do Brasil. 
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As mulheres trabalham mais e ganham menos que os homens, até quando ocupam o mesmo 

cargo - o que já é muito difícil de conseguir devido ao preconceito de gênero. De acordo com 

dados de 2015 do Fórum Econômico Mundial, em um ranking sobre igualdade salarial entre 

gêneros formado por 142 países, o Brasil ocupa a posição 124. Por conta das atividades 

domésticas - que, ao contrário do que muitos homens pensam, são pesadas, estressantes e 

exigem grande esforço físico -, as mulheres chegam a trabalhar por 16 horas semanais a mais 

que os homens. 

A reforma da Previdência proposta por este Governo ilegítimo desconsidera todos esses 

dados, toda essa realidade e, portanto, é mais uma violência cruel contra as mulheres, entre as 

tantas que elas já sofrem diariamente. É um retrocesso às conquistas que já conseguiram até 

hoje. 

Os dados de violência contra a mulher continuam a ser assustadores. O Brasil ocupa a quinta 

posição no ranking mundial. Se contarmos apenas com os casos que são denunciados, a cada 

5 minutos uma mulher é agredida. São 5 mil mulheres mortas por ano, 13 por dia. Essa é uma 

violência sem limites relacionada às desigualdades sociais, regionais e raciais em um País com 

uma base estrutural machista, em que as mais diversas formas de abuso contra a mulher foram 

naturalizadas no cotidiano. 

Mais de 50% das mulheres assassinadas ano a ano são vítimas de familiares, vítimas da 

violência doméstica e familiar. No Pará, os índices são ainda mais alarmantes: em 2016, mais 

de 6.700 mulheres sofreram algum tipo de violência física, que é só mais uma entre as várias 

formas de violência praticadas. 

É nosso papel, como representantes do povo, lutar ao lado delas para mudar essa triste 

realidade, para combater os assédios, as agressões físicas, morais e psicológicas, para 

combater o feminicídio. 

Para os que ainda não entenderam, o feminismo não prega o ódio aos homens; o feminismo 

não quer tornar a mulher superior aos homens; o feminismo é a luta por igualdade de gênero, 

de oportunidades, de responsabilidades. É para que esta Câmara e os demais locais de 

representação política possam ter mais mulheres. É pelo respeito à mulher, à sua integridade 

física e psicológica. É para não termos mais que nos deparar com casos como o do ex-goleiro 

Bruno, que matou e esquartejou Eliza Samudio, mãe do filho dele, para não ter que pagar 

pensão e hoje está solto, tirando selfies com fãs e recebendo várias propostas de trabalho, 

como se nada tivesse ocorrido. 

Para que tudo isso seja possível, não podemos cruzar os braços. Por isso, declaro nesta Casa 

do Povo todo o meu apoio à causa das mulheres, aos direitos que elas já têm e aos que ainda 

serão conquistados, ao ato unificado e à paralisação neste 8 de Março e à batalha para barrar 

a indigna reforma da Previdência. 

Feliz Dia Internacional da Mulher! 

 

 

 

________________________________________ 
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Saudação às mulheres pelas mobilizações realizadas no Brasil pelos direitos das mulheres ao 

ensejo do transcurso do Dia Internacional da Mulher. Discriminação da mulher brasileira no 

mercado de trabalho, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

publicados pela revista Carta Capital. Participação do orador em manifestações e audiências 

públicas no Estado do Acre contrárias à proposta de reforma da Previdência Social. Redução 

dos casos de AIDS e de óbitos decorrentes da doença no Acre em 2016, segundo 

levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.  

________________________________________ 

O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Benedita 

da Silva, que preside esta sessão com muita honra, peço que sejam considerados como lidos e 

também divulgados no programa A Voz do Brasil três pronunciamentos. 

Faço também menção especial ao Dia Internacional da Mulher e uma saudação a todas as 

mulheres que estão tomando as praças, as escolas, as zonas rurais, estão se mobilizando, não 

só no Acre, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro, em luta pelos seus 

direitos. 

As mulheres têm conseguido avançar nas suas lutas, mas ainda hoje sofrem com a violência, 

sofrem com as diferenças que existem no mercado de trabalho, sofrem com a cultura do 

estupro e da violência sexual.  

Muitas vezes elas não têm as suas políticas públicas reconhecidas, como se vê no retrocesso 

promovido atualmente pelo Governo Federal. E, sobretudo, elas recebem o presente de grego 

que é a reforma da Previdência que o Presidente Michel Temer está lhes dando neste dia 8 de 

março.  

A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) - Passo a Presidência à Deputada Raquel Muniz. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, quero saudar as mulheres neste início da 

semana em que o dia 8 de março é o marco das atividades em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher.  

Gostaria de lembrar aqui um dado importante e alarmante do IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada divulgado nesta semana na revista Carta Capital. Em 2015, a jornada total 
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média das mulheres era de 53,6 horas semanais, e a dos homens, de 46,1 horas semanais. 

Referida distorção revela o quanto a Mulher ainda é discriminada no Brasil. 

As mulheres brasileiras trabalham, em média, por semana, 7,5 horas a mais que os homens 

devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Isso, caros 

colegas, apesar de a taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta. 

Esse mesmo estudo observou ainda que aumentou o número de mulheres que chefiam 

famílias. Em 1995, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. Vinte 

anos depois, o número chegou a 40%. A desvantagem das mulheres negras, então, é muito 

maior em muitos indicadores revelados por essa pesquisa. 

É inacreditável que, em pleno mês de referência à conquista dos direitos das mulheres no 

mundo, esse Governo golpista pretenda igualar o tempo de aposentadoria entre homens e 

mulheres em 65 anos de idade. Esse tipo de retrocesso não considera a dupla jornada que as 

mães de família enfrentam diariamente em seus lares, seja no cuidado dos filhos, seja na 

realização de afazeres domésticos.  

Além disso, a responsabilidade feminina pelo trabalho de cuidado ainda continua impedindo 

que muitas mulheres entrem no mercado de trabalho. Portanto, quando estão no mercado, a 

luta e o esforço das mulheres torna o trabalho por demais oneroso.  

Contudo, senhoras e senhores, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho 

aumentou muito entre as décadas de 60 e 80, mas, nos últimos 20 anos, houve estabilização. 

Segundo o IPEA, elas não conseguiram superar os 60%, o que é considerado um patamar 

baixo em comparação a muitos países. 

Nos últimos anos, os Governos Lula e Dilma avançaram nas políticas sociais, que incluíram as 

mulheres. Agora, não podemos permitir que o Governo golpista de Temer retire os direitos que 

as mulheres tanto lutaram para conseguir. 

Finalizo, saudando todas as mulheres, nas pessoas daquelas que fazem parte de minha vida e 

representam tudo para mim, minha esposa Jucyane, minha filha Sofia e minha mãe Lucinda. 

Sr. Presidente, Sras. e Sr. Deputados, gostaria de registrar aqui nossa luta no Estado do Acre 

para barrar a reforma da Previdência, essa proposta nefasta, que tem o único objetivo de 

acabar com a aposentadoria e retirar do trabalhador todos os seus direitos. 

Tenho empenhado meu mandato em informar, conscientizar e convidar a população a 

conhecer os reais objetivos dessa reforma e a lutar por seus direitos. 

Na última quinta-feira, mesmo após o feriado prolongado do Carnaval, convocamos a 

população para participar de um bate-papo com o Ministro da Previdência Social dos Governos 

Dilma e Lula, Carlos Gabas, especialista em sistema de proteção social no País, que nos 

brindou com sua experiência e conhecimento. Ao todo, mais de 400 pessoas compareceram ao 

auditório da Secretaria de Estado de Educação e Esporte.  

Foi um debate excelente, que contou com a participação de outros Parlamentares; líderes 

políticos, religiosos e comunitários; gestores dos Municípios e representantes da sociedade 

civil, que participaram ativamente e contribuíram muito para a discussão. 

Quero aqui agradecer a participação ao ex-Ministro Carlos Gabas e a todas as pessoas que se 

dispuseram a se unir a essa corrente de luta pelos direitos do trabalhador. 



 

385 
 

Ainda ontem participei de outro debate, também sobre a reforma da Previdência, organizado 

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre - SINTEAC e a Central Única dos 

Trabalhadores - CUT, no auditório da Universidade Federal do Acre - UFAC, ocasião para qual 

todos os Deputados Estaduais e Federais e Senadores foram convidados.  

O debate contou com a participação em massa de trabalhadores urbanos e rurais. Este último 

grupo, que será fatalmente atingido pela reforma, mostrou-se totalmente contrário ao projeto.  

É de conhecimento geral que homens e mulheres do campo iniciam a jornada de trabalho 

muito cedo, o que contribui para o desgaste laboral dessas pessoas ao longo de suas vidas. 

Infelizmente o Governo de Michel Temer elegeu os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil 

como inimigos. Tirar direitos do povo brasileiro é uma grande maldade e reflete a 

desumanidade desse Governo. Por isso, continuaremos realizando debates e audiências 

públicas em vários Municípios do Acre para levar essa discussão adiante e continuar munindo 

a população de informações sobre os efeitos que essa reforma pode causar. 

O que nós precisamos cobrar desse Governo que aí está é um projeto de políticas públicas que 

reduza a desigualdade social, a exemplo do que fez o Presidente Lula e a Presidenta Dilma. 

Não podemos permitir que Temer coloque o nosso País na contramão do mundo. O povo não 

pode ficar parado diante disso. Vamos juntos lutar para barrar mais essa maldade! 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, um dado de grande relevância para a saúde 

do Acre: o Estado reduziu em 17% os casos de AIDS em 2016, segundo levantamento 

divulgado pela Coordenação Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais, da Secretaria de 

Estado de Saúde do Acre - SESACRE. Em 2016 houve 61 registros da doença, contra 74 de 

2015. Além disso, o número de óbitos ocasionados pela doença também reduziu.  

O Governo do Acre, por meio da SESACRE, realiza um trabalho muito importante de 

prevenção, voltado especialmente para o público adolescente, fato que com certeza contribui 

para os bons números. 

A política de prevenção, na qual o Governo do Acre verdadeiramente investe e acredita, dá-se 

no longo prazo, em parceria com Municípios, com a realização de palestras em escolas 

relacionadas a Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST/AIDS. 

No âmbito das políticas voltadas para a juventude, quero aqui reconhecer publicamente o 

trabalho desenvolvido pelo programa Se liga aí, que realiza ações para conscientizar os mais 

novos acerca da importância da saúde sexual e sobre a necessidade de prevenção ao contágio 

da AIDS. 

Em relação aos casos da doença por 100 mil habitantes, em 2015, ano do último levantamento 

realizado, enquanto nos demais Estados a taxa foi de 19,1 ocorrências, no Acre o número foi 

de apenas 6,3 casos.  

Apesar de ser uma vitória, o Governo do Acre não se acomoda e permanece firme no combate 

à doença, crendo firmemente que, com um bom trabalho de conscientização e prevenção, é 

possível chegar a números ainda menores. 

Deixo aqui, na pessoa do Secretário Gemil Junior, meu reconhecimento ao trabalho de toda a 

equipe da SESACRE pelo excelente trabalho desenvolvido.  

Muito obrigado. 
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Sumário 

Luta das mulheres brasileiras contra a aprovação da proposta de reforma da Previdência 

Social. Homenagem póstuma ao membro do PT do Distrito Federal Osvaldo Russo.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Penso que o maior respeito que as 

pessoas podem ofertar às mulheres no dia de hoje e sempre é impedir que essa reforma retire 

nossos direitos, é impedir que soframos esse ataque, essa violência profunda institucional aos 

direitos das mulheres, através de uma reforma que, na verdade, é uma destruição da 

Previdência Social. 

Inscrevo-me neste momento para dar como lido um pronunciamento em solidariedade à família 

de Osvaldo Russo, que nos deixou. Ele nos deixou depois de uma bela trajetória: presidiu o 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foi Secretário Nacional de 

Assistência Social e Secretário do Distrito Federal várias vezes.  

Ele nos deixou, mas deixou seu exemplo a toda sua família e a todos seus amigos. Temos 

convicção de que ele ainda está entre nós, porque tem um pacto com a imortalidade pela sua 

luta. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi com muito pesar que recebemos, na noite desta 

terça-feira, o comunicado do falecimento do valoroso e combativo amigo Osvaldo Russo, em 

virtude de complicações de uma cirurgia cardíaca. Brasília, o Brasil e todos nós perdemos um 

grande defensor e entusiasta da justiça social e da reforma agrária. 

No último domingo, dia 5 de março, Osvaldo Russo publicou uma mensagem numa rede social 

em que dizia: "Pronto para a cirurgia cardíaca na terça, espero rápida recuperação para seguir 

na canção". Em 28 de fevereiro, Russo postou fotos com a família reunida, brincando no bloco 

de carnaval Pacotão. 
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Estatístico por formação e membro da Associação Brasileira de Reforma Agrária, militante das 

causas mais prementes e problematizador das principais mazelas da sociedade brasileira, 

Osvaldo Russo ocupou postos estratégicos em diferentes governos. 

Em 1975, formou-se em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - ENCE/IBGE. Em âmbito nacional, foi Presidente do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de 1992 a 1995. No Governo do 

ex-Presidente Lula, foi chefe de gabinete e Secretário de Inclusão Educacional do Ministério da 

Educação e Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. 

Carioca, Russo morava em Brasília desde 1980. No âmbito local, prestou relevante trabalho no 

papel de Secretário de Desenvolvimento Social nos governos Cristovam Buarque, quando criou 

a campanha Não dê esmola, dê cidadania, e Agnelo Queiroz.  

Detentor de sólida formação, o último cargo público que ocupou foi em 2011, como Diretor de 

Estudos e Políticas Sociais da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, 

deixando como legado uma série de contribuições e políticas para a erradicação da situação de 

pobreza e desigualdade entre os vários segmentos sociais da cidade, realidade que atestou a 

partir de dados estatísticos e diversos recortes da população. 

Ex-Presidente Regional do PPS - Partido Popular Socialista, Russo chegou a se candidatar ao 

cargo de Deputado Distrital. Mais tarde filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, onde 

permaneceu até o final da vida, partido no qual defendeu abertamente que "é preciso respeitar 

a diversidade de opiniões construindo a unidade partidária para enfrentar os desafios". 

Na função de Coordenador do Núcleo Agrário Nacional do Partido dos Trabalhadores, 

defendeu com firmeza a soberania nacional; a democratização do acesso à comunicação e à 

informação; o acesso irrestrito de todos os brasileiros e brasileiras aos serviços públicos de 

qualidade; o direito à proteção social e à saúde pública; o combate à pobreza e às 

desigualdades; a distribuição da renda e da riqueza; a reforma agrária; a moradia; o meio 

ambiente; os povos indígenas e as populações tradicionais; os direitos humanos e sociais; a 

igualdade de gênero, cor, raça, religião e orientação sexual, a liberdade, a diversidade, a 

tolerância, a paz e a justiça.  

Para ele, a fome no Brasil nunca foi um fenômeno natural. Acreditava que desconcentrando a 

riqueza seria possível fazer muito mais pelos mais necessitados. Mas tinha plena certeza de 

que as mudanças só se estabeleceriam como resultado das lutas sociais e de políticas públicas 

adotadas pela ação planejada e contínua do Estado e da sociedade.  

Pela destacada atuação e competência durante o Governo Lula na coordenação, elaboração e 

implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Russo recebeu, em 2011, 

menção honrosa concedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e, em 2013, 

ganhou o Prêmio Superação das Desigualdades, no 15º Encontro Nacional do Colegiado 

Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.  

Já em 2014, lançou o livro Agenda social: enfrentando as desigualdades, publicado pela 

editora Thesaurus, obra fundamental em que reúne artigos que escreveu sobre questões 

sociais, publicados entre 2011 e 2013. Nele, compartilha a vivência e a interpretação pessoal 

das políticas sociais empreendidas pelo poder público no Brasil a partir de 2003 e em especial 

no Distrito Federal. 
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Osvaldo Russo é semente que germinou para gerar frutos numa nação que ele sonhou e 

desejou mais igualitária, mais justa e equânime, sem fome, sem miséria, sem exploração de 

meninos e meninas, sem violência contra mulheres e homens. Um País que seja pai e mãe 

gentis dos filhos deste solo chamado Brasil. Uma terra de direitos para todos e todas. 

Osvaldo Russo é daquelas pessoas especiais que nos deixam saudosos e tristes quando 

partem deste mundo, por isso mesmo as guardamos do lado esquerdo do peito. Mas ele nos 

deixa alimentados e resilientes para, a partir de todo o seu legado de construção e reflexão 

política e social, seguirmos adiante na luta incansável para efetuarmos as mudanças mais 

prementes em nossa sociedade, enfim, para fazermos uma revolução sociocultural que, 

acredito, era um grande desejo do grande amigo e companheiro Russo. 

Aos familiares, amigos incontáveis, admiradores e todos aqueles que tiveram a grata satisfação 

e a felicidade de encontrarem, no correr da vida, esta grande pessoa que foi Osvaldo Russo, 

deixo a minha solidariedade e apoio. A ele, os meus agradecimentos pelo valoroso legado, 

pela vida dedicada a interpretar o seu próprio tempo com vistas a fazer do Brasil um país 

melhor para todos e todas. 

Osvaldo Russo: presente. Agora e para todo o sempre. 

Muito obrigada. 
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Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Contrariedade à proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária, ante o caráter de retrocesso da proposição. Defesa da tese de 

ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Eu quero cumprimentar a 

todos os Deputados, especialmente a todas as Deputadas. Eu quero cumprimentar também, 
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neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todas as mulheres trabalhadoras, todas as 

mulheres do nosso País. 

Sra. Presidente, peço que seja dado como lido pronunciamento que preparei, ressaltando que 

nele manifesto minha posição contrária à reforma da Previdência e à reforma trabalhista, que 

são danosas para a classe trabalhadora, sobretudo para as mulheres e que demonstram o 

grande desprezo deste Governo golpista, ilegítimo, pelas mulheres, sobretudo pelas mulheres 

trabalhadoras do País. 

Nenhum direito a menos! 

Fora, Temer! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidoras e servidores dos Gabinetes Parlamentares e 

de toda a Casa, ouvintes da Rádio Câmara, neste dia 8 de Março celebramos o Dia 

Internacional da Mulher. Em todo o Brasil, será um dia de manifestações contra a violência de 

gênero e contra os impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres. 

A proposta de reforma da Previdência é prejudicial a todos os trabalhadores, mas 

especialmente as mulheres são prejudicadas, uma vez que possuem salários mais baixos e 

são responsáveis pela dupla jornada de cuidar da casa, dos filhos e o trabalho. 

Por isso, grandes mobilizações contrárias à proposta acontecerão em todo o Brasil neste mês 

março. Para este dia 8, teremos uma greve internacional feminina, com paralisações em favor 

dos direitos das mulheres em mais de 50 países e atividades em pelo menos 60 cidades 

brasileiras. 

No Brasil, a reforma da Previdência é uma das causas de protesto, mas não a única: as 

mulheres brasileiras também se levantam contra a violência e a desigualdade. Aproveito esta 

oportunidade para nesta Casa Legislativa manifestar meu apoio às mulheres e às suas 

reivindicações, sobretudo na questão da reforma da Previdência. 

Ressalto que é um equívoco usar a palavra "reforma" para essa proposta do Governo Federal. 

Reformas são para melhorar, não para piorar, e o que estamos vendo é um desmonte, um 

retrocesso. Não é justo equiparar o tempo de aposentadoria de mulheres e homens, ou de 

trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. 

Além disso, há também a questão da reforma trabalhista, tão ou mais danosa que a da 

Previdência, porque admite o negociado prevalecer sobre o legislado. Se o sindicato tiver 

pouca representatividade, ou se a categoria não tiver capacidade de mobilização, acontecerão 

acordos com os patrões, que diminuirão ou retirarão direitos que estão na CLT e na 

Constituição Federal, prejudicando os trabalhadores. Hoje, isso é proibido pela lei. 

O Governo de Michel Temer não tem legitimidade para propor essas reformas porque não é 

um Governo eleito. Este não foi o programa escolhido por mais de 54 milhões de brasileiros e 

brasileiras em 2014. Este Governo ilegítimo que substituiu a Presidenta Dilma Rousseff através 

de um golpe parlamentar, midiático, jurídico e financeiro não tem autoridade para falar em 

reformas. O golpe não terminou na votação do impeachment, ele continua acontecendo. Agora 

aqueles que perderam as últimas quatro eleições presidenciais cobram a fatura. Os golpistas 

têm pressa em votar logo suas propostas, para o povo não saber o quanto será prejudicado. A 



 

390 
 

sociedade precisa se mobilizar, pressionar, fazer manifestações em todo o País. É preciso que 

as pessoas cobrem de prefeitos e vereadores para pressionar os Deputados que eles apoiam. 

As mulheres brasileiras estão na vanguarda desse movimento, dando um importante exemplo 

neste 8 de março, uma data historicamente ligada às lutas e às conquistas das mulheres 

trabalhadoras. 

Fora, Temer! 

Nenhum direito a menos! 

Diretas já! 

Muito obrigado. 
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Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Pesar pela persistência das desigualdades e 

injustiças de gênero no Brasil. Defesa de debate da proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. VALADARES FILHO (PSB-SE. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, hoje, neste dia tão especial - Dia Internacional da Mulher -, eu queria parabenizar 

todas as mulheres. Elas nos servem de inspiração no dia a dia pela sua perseverança e pela 

sua coragem de enfrentar os problemas. Sem dúvida, elas merecem toda a nossa 

solidariedade. 

Que possamos todos juntos lutar sempre por um mundo melhor, com menos violência contra 

as mulheres, que têm conquistado mais espaço nos últimos anos, mas ainda não o suficiente. 

Quero também reafirmar aqui o compromisso de que estaremos muito atentos a essa reforma 

da Previdência. Jamais esta Casa irá tirar direitos das mulheres. Nós estaremos aqui, atentos, 
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para juntos brigarmos por uma reforma da Previdência que privilegie de forma justa as 

mulheres, pela sua luta e pelo seu trabalho. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste 8 de março, quando lembramos o Dia 

Internacional da Mulher, continuam, infelizmente, muitas das desigualdades e injustiças que 

motivaram o movimento das mulheres no final do século XIX e início do século XX. Tendo 

iniciado há bem mais de 1 século, os movimentos das mulheres trabalhadoras por melhores 

condições de vida e de trabalho e por direitos políticos já não deveriam ter sido atendidos? 

Decorrido todo esse tempo, apesar das conquistas registradas, as mulheres, em boa parte do 

mundo, continuam ocupando um lugar secundário no mundo do trabalho, nos direitos políticos, 

nas relações sociais. 

Devemos começar com a própria noção do que seja o Dia Internacional da Mulher. Existe um 

motivo efetivo de celebração? Será que o acúmulo de conquistas permite, mesmo, uma 

comemoração? Infelizmente, as desigualdades, a violência e o desrespeito contra as mulheres 

ainda persistem em todo o mundo, especialmente contra as mulheres das camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

No que se refere às condições de trabalho, as mulheres continuam, comparativamente, a 

receber, por tarefas e cargos equivalentes, menos do que os homens recebem. O último 

relatório Mulheres do Trabalho: Tendências 2016, da Organização Internacional de Trabalho - 

OIT, mostra que, se não mudarem as condições atuais, a paridade salarial entre mulheres e 

homens vai levar mais de 70 anos para ser alcançada. Entre 1995 e 2015, em âmbito global, a 

diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu apenas 0,6%. Atualmente, as mulheres 

recebem 77% do salário que os homens ganham para realizar o mesmo tipo de trabalho e com 

as mesmas qualificações. Essa diferença revela uma desvalorização do trabalho realizado 

pelas mulheres. O mesmo relatório mostra ainda que as mulheres têm maior probabilidade de 

virem a ficar desempregadas, de serem empregadas em postos de qualidade mais baixa e de 

atuarem na economia informal. O mesmo documento também assevera que as medidas para 

se colocar mais mulheres no mercado de trabalho não estão mostrando resultados, pois a 

maioria das vagas de emprego continua sendo preenchida por homens. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 2014 revela que 88% das mulheres 

com mais de 16 anos acumulam a condição de trabalhadoras com a de realizadoras do 

trabalho doméstico. Quando olhamos para carga de trabalho dos homens, no entanto, 

constatamos que só 46% destes executam, também, serviços domésticos, a par do trabalho 

fora de casa. Para agravar a situação, enquanto as mulheres trabalham, em média, 20,6 horas 

semanais em tarefas domésticas, os homens ocupam apenas 9,8 horas semanais com esse 

tipo de trabalho. 

Dados do Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil mostram que, em um 

conjunto de 83 países, o Brasil ocupa a 5ª posição no que se refere a homicídios cometidos 

contra as mulheres. Nesse ranking da perversidade, perde apenas para El Salvador, Colômbia, 

Guatemala e Federação Russa. Com uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o 

Brasil é o quinto país que mais comete violência contra a mulher; 48 vezes mais que o Reino 

Unido, 24 vezes mais que a Irlanda e a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão e a Escócia. 

Outros dados desse mesmo relatório também são tão preocupantes quanto os já mostrados 

aqui, como os que se referem ao local onde as mulheres são mais agredidas e a quem são os 
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agressores. A mulher está mais vulnerável dentro de sua própria casa: 27,1% dos registros de 

violência física ocorrem em casa e, em mais de 65% dos casos, os agressores são o marido ou 

companheiro. Os índices mais altos de violência sexual, inclusive aqueles contra meninas de 

até 11 anos, também ocorrem em casa, sendo os principais abusadores pais ou padrastos. 

Segundo as Organizações das Nações Unidas, uma em cada três mulheres no mundo já 

sofreu violência física ou psicológica. A ONU denuncia os casamentos com meninas de 8 anos 

de idade que ainda nos dias de hoje ocorrem em vários países. Essa prática leva não só as 

meninas, mas também os filhos destas uma vida de pobreza, desnutrição e níveis mais baixos 

de escolarização. 

A UNICEF estima que mais de 700 milhões de mulheres casadas foram levadas ao matrimônio 

antes de inteirarem 18 anos e que, dessas, 250 milhões o fizeram aos 15 anos. Ainda nos dias 

de hoje, o casamento de menores de 15 anos é permitido em cerca de 52 países. 

A ONU chamou os casamentos de menores de "violação fundamental dos direitos humanos". 

São arranjos familiares, na maior parte das vezes sem o consentimento das menores; 

armadilhas que expõem meninas ao risco de violência doméstica. Igualmente, segundo a ONU, 

o melhor que se poderia fazer pela mulher seria banir os casamentos infantis da face da terra. 

Infelizmente, no meu Estado, Sergipe, a realidade não é muito diferente da brasileira como um 

todo. Dos casos de violência registrados em Sergipe, 72,41% são contra mulheres em seus 

diversos ciclos de vida, sendo que o maior número ocorre na capital do Estado, Aracaju. Desse 

percentual, 85,96% dos casos são de violência doméstica, sendo em 70,71% deles cometida 

pelo parceiro. 

Neste momento em que lembramos - sem comemoração - o Dia Internacional da Mulher, 

observamos um ato de desrespeito às mulheres brasileiras: a reforma da Previdência que 

tramita nessa Casa afeta mais as mulheres que os homens quando propõe a fixação da idade 

mínima de 65 anos aposentadoria para todos. Essa proposta retira o tratamento diferenciado 

que as mulheres recebem em função da dupla ou até tripla jornada de trabalho que têm 

(trabalham fora para contribuir com o sustento da família, executam boa parte dos serviços 

domésticos e assumem a tarefa de educar os filhos). Outros pontos da reforma da Previdência, 

como a desvinculação do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC do 

salário mínimo, vão tornar ainda mais precária a vida das mulheres brasileiras, especialmente 

as mais pobres, como as trabalhadoras rurais. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste Dia Internacional da Mulher, venho 

fazer um apelo ao Presidente da Casa, para que se promova uma ampla discussão sobre a 

proposta de reforma da Previdência que tramita nesta Casa Legislativa, para que não se venha 

a agravar ainda mais a situação da mulher brasileira. 

Obrigado pela atenção. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homenagem às mulheres ao ensejo do Dia Internacional da Mulher. Defesa de luta contra as 

reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, também quero aqui me associar a todos aqueles que, neste dia 8 de março, 

homenageiam as mulheres. Desejo homenagear as mulheres brasileiras e as mulheres 

baianas - são mães, guerreiras, trabalhadoras e profissionais. Em especial, homenageio a 

minha mãe, a minha esposa e as minhas duas filhas. 

O 8 de Março é um dia de luta. Neste ano, a data ganha um contorno especial, porque 

mulheres do Brasil inteiro estão nas ruas denunciando a Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, que pretende condená-las a trabalhar por mais 10 anos, o que vai inviabilizar a 

aposentadoria das trabalhadoras rurais. É uma reforma trabalhista que vai precarizar mais 

ainda o trabalho, e as mulheres já exercem suas atividades de forma muito precária. 

Portanto, neste 8 de Março, queremos saudar as mulheres por sua luta. Quero dizer que nós 

estamos aqui na batalha contra a PEC 287 e contra a reforma trabalhista. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTA (Creuza Pereira) - Obrigada pela referência. 
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Sumário 

Homenagem às mulheres ao ensejo do Dia Internacional da Mulher. Repúdio a medidas do 

Governo Michel Temer contrárias aos interesses da sociedade brasileira. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ CARLOS (PT-MA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Srs. Deputados, 

especialmente Sras. Deputadas, ao parabenizar V.Exas., minha esposa, Beatriz, e minha mãe, 

Maria Dilma, eu quero parabenizar todas as mulheres brasileiras, em particular as nossas 

guerreiras do campo, das águas e da floresta. 

Não há dúvida, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que tivemos avanço no que diz respeito 

aos direitos das mulheres, mas também não se discute que muito precisamos avançar neste 

País. De 83 países mensurados, nós somos o 5º pior país no que diz respeito à violência 

contra a mulher. 

Ninguém tem dúvida de que as mulheres trabalham muito e trabalham mais; porém, 

dicotomicamente, ganham, em média, 25% a menos do que os homens. 

Esse Governo que aí está, que não reconhece a importância do papel das mulheres, envia 

para cá uma PEC que visa, como se não bastasse o que as mulheres já fazem, exigir mais 

tempo de trabalho para que elas possam se aposentar. 

Obviamente esse não é um Governo popular; é um Governo que não foi eleito pelo povo, é um 

Governo que pauta no Congresso Nacional somente matérias que dizem respeito à diminuição 

dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. É por isso que nós estamos aqui 

para dizer "não": "não" a nenhum direito tirado do povo, "não" a nenhum direito tirado das 

mulheres. 

Eu mencionei, agora de manhã, num evento em defesa das mulheres, que acordei pensando 

na música Cálice, de Chico Buarque. Numa das suas estrofes, é dito: "Como é difícil acordar 

calado, se na calada da noite eu me dano".  

E hoje acordei, mais uma vez, me danando com a notícia de que membros do Supremo 

Tribunal Federal estão querendo prorrogar as eleições para depois de 2018, como uma 

sequência do golpe dado no ano passado. 

Como me calar se as mulheres hoje ganham, em média, 25% a menos que os homens, e este 

Governo quer retirar direitos trabalhistas já consagrados e aumentar a carga de trabalho para 

que elas só se aposentem aos 65 anos de idade. 

Como poderia me calar, Srs. Deputados, se o Secretário da Previdência do Governo é membro 

do Conselho de Administração da Brasilprev, uma empresa privada de previdência, que, assim 

como outras, vai se beneficiar com essa PEC da maldade, essa PEC da Previdência.  

Como podemos nos calar diante da recente notícia de que o Governo fechará, no Maranhão, a 

agência do Banco da Amazônia - BASA em Bacabal, em Açailândia e duas agências em São 

Luís, polos importantíssimos do Estado? Esse é outro ponto de que eu vou tratar neste 

momento. A região de Bacabal tem muito mais de 400 mil habitantes, distribuídos em 19 

Municípios, e vai ficar sem uma agência do BASA. E qual dizem que é, Srs. Deputados, o 

motivo desse fechamento? Os membros da diretoria são de Tocantins e do Amapá, parece-me, 
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e, por conta disso, querem fechar as agências do Maranhão para abrir outras nesses Estados. 

Mas eu não acredito nisso, não mesmo. 

Hoje, na reunião de minha bancada, mais tarde, às 17 horas, abordarei esse assunto, para que 

possamos montar uma agenda com a Casa Civil do Governo e com a Presidência do Banco da 

Amazônia, a fim de pautar esse assunto e evitar que o Governo faça mais essa maldade - eu 

não acredito que ele a faria -, dessa forma, especificamente com o povo do meu Estado do 

Maranhão. 

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

Brasil e nos veículos de comunicação desta Casa. 

Muito obrigado. 

Viva a mulher brasileira! 
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Sumário 

Congratulações às mulheres participantes de marcha em Macapá, Estado do Amapá, contra a 

aprovação das propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Sras. 

Parlamentares, mulheres brasileiras, eu aproveito este tempo para abraçar fortemente e de 

forma solidária as mulheres do meu Estado, o Amapá, e simbolicamente as mulheres do Brasil 

e de todo o planeta, que hoje fazem uma paralisação a fim de chamar a atenção para que 

mantenhamos os direitos conquistados até hoje - não se tolerará a perda de nenhum direito! - e 

para que possamos alcançar novas conquistas. 

Estaremos mobilizadas e marchando em Macapá, Capital do meu Estado, na Praça Veiga 

Cabral, às 16 horas, bradando o nosso grito, a nossa voz, para que a reforma da Previdência 

não seja aprovada por esta Casa. 
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A reforma da Previdência e a reforma trabalhista são apresentadas por um Presidente e pelos 

seus asseclas que quebraram o período mais longo da democracia em nosso País. Deveriam 

esperar até 2018 e se submeterem às urnas. Então, eu quero dizer "não" à reforma da 

Previdência e "não" à reforma trabalhista! Fora, Temer! 
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Sumário 

Homenagem às trabalhadoras rurais ao ensejo do transcurso do Dia Internacional da Mulher. 

Contrariedade a mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada - BPC e na 

aposentadoria rural contidas na Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente Creuza Pereira, 

a quem saúdo, homenageio neste dia as mulheres, em especial as trabalhadoras rurais e 

também as mulheres Parlamentares, nossas colegas. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estimado povo brasileiro, neste Grande Expediente 

trago a esta tribuna um exemplo de retrocesso inexplicável que é a tentativa de mudança nas 

regras do Benefício de Prestação Continuada - BPC e na aposentadoria rural, contida na 

proposta da reforma da Previdência do Governo Temer, a PEC 287. 

Trabalho recém-publicado pelo Banco Mundial dá métrica mais precisa a algo que se 

testemunha diariamente nas ruas das grandes cidades deste País - que a recessão econômica 

levou ao crescimento, pela primeira vez em mais de uma década, do número de brasileiros 

pobres e miseráveis, infelizmente. 

Calcula-se que a taxa nacional de pobreza tenha se elevado de 7,4% para 8,7% em 2015, em 

razão da alta brusca do desemprego. Com nova deterioração do mercado de trabalho em 2016 

e nada além de um início de convalescença neste ano, a cifra deve aproximar-se dos 10% da 

população. 
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Serão cerca de 20 milhões de adultos e crianças vivendo em domicílios nos quais a renda por 

morador não ultrapassará os 140 reais mensais, em valores de 2011 utilizados como referência 

no estudo. Hoje, 192 reais. Sob a linha da indigência, em que o teto de rendimento é reduzido 

à metade, estarão mais de 8 milhões de brasileiros. Critérios mais rigorosos de classificação, 

evidentemente, mostrariam contingentes ainda maiores. O que importa, entretanto, é a 

tendência e suas implicações para as políticas públicas. 

Na conjuntura de severa restrição orçamentária, que tão cedo não será superada, as ações 

sociais devem concentrar-se na parcela mais vulnerável da população, hoje inflada por 

desempregados urbanos que voltaram à pobreza. 

Se mal se fazem ouvir nas negociações congressuais diárias, os mais carentes agora 

compõem uma fatia ainda maior do eleitorado. 

Antes mesmo que o combate à pobreza se tornasse um dos pilares dos sistemas de proteção 

social, a Constituição de 1988 passou a garantir aos pobres idosos acima dos 65 anos e aos 

portadores de deficiência um benefício não contributivo, livre de condicionalidades, no valor de 

um salário mínimo, que lhes permitisse sobreviver dignamente. 

No caso das aposentadorias rurais, também se assegurou aos pequenos produtores em 

regime de economia familiar - logo, com baixa capacidade contributiva, porque envolvidos com 

seu sustento - o direito a um benefício previdenciário, independente de contribuição prévia nos 

termos exigidos aos demais trabalhadores. 

O Brasil foi dos primeiros países em desenvolvimento a aplicar a regra vigente nas economias 

avançadas, que, através dos regimes de repartição simples, contempla com uma 

aposentadoria básica aqueles que não tiveram condições de contribuir plenamente. 

Ora, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e colegas, o desenho da PEC 287, da reforma da 

Previdência, é um tsunami, joga fora o que nos permitiu ser mais efetivos na luta contra a 

pobreza e a desigualdade nos anos recentes. Pretende eliminar o diferencial de menos 5 anos 

para a aposentadoria do trabalhador rural, estabelecendo idade mínima equivalente à do 

trabalhador urbano, 65 anos. 

Ignora as condições assimétricas de trabalho e de vida entre o meio rural e o meio urbano, cujo 

hiato agudo perdura, como confirmam os estudos do próprio IBGE. 

Faz-se isso em nome da uniformidade nas idades mínimas. Como justificar, então, a elevação 

da idade de 65 para 70 anos para o Benefício da Prestação Continuada da Assistência Social 

aos idosos?  

A nova regra retroage a idade mínima para 70 anos, ou seja, 3 anos a mais do que quando da 

criação do BPC - à época, a linha de corte era de 67 anos, caindo para 65 anos em 2000. 

Penaliza, portanto, os mais vulneráveis ao exigir-lhes 5 anos a mais para se aposentar do que 

o resto da população. 

Por que dois pesos e duas medidas? Por que os mais miseráveis hão de penar mais tempo 

para obter uma renda de substituição na velhice? Por que discriminar mais uma vez quem foi 

discriminado a vida toda? 

Todos nós sabemos que lá no interior se começa a trabalhar cedo. Muitos jovens com 12, 15 

anos, quando estudam meio turno, no outro turno estão na lavoura, na pecuária, no 

aprendizado da atividade rural. Isso, sem dúvida, acontece no sul, no norte, em cada canto e 

em cada quadrante deste País. 
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Há outro ponto crucial a ser salientado aqui: o fim da vinculação do BPC e das aposentadorias 

rurais ao salário mínimo põe em risco o valor desses benefícios. 

A PEC não define como eles serão reajustados, podendo variar em função de interesses fiscais 

ou políticos, sem assegurar o patamar mínimo de consumo que justifica a existência de 

aposentadorias básicas. 

Eu quero permitir uma manifestação, em forma de aparte, do Deputado Padre Luiz Couto, que 

conhece tão bem esta realidade. 

O Sr. Luiz Couto - Deputado Heitor Schuch, V.Exa. fala com muita clareza que a PEC 287 é a 

PEC da morte da Previdência pública, ou seja, prejudica as mulheres, prejudica os agricultores, 

a mulher agricultora, as pessoas que têm o benefício da prestação continuada. V.Exa. faz hoje 

uma análise mostrando que o desmonte da Previdência pública tem um objetivo: acabar com a 

Previdência pública e entregá-la à previdência privada. Parabéns a V.Exa. pelo 

pronunciamento. Tenho certeza de que V.Exa. é um homem que defende a agricultura familiar. 

Na agricultura do Semiárido nordestino, chove 1 ano e ficam 5, 6 anos sem chover, mesmo 

assim exigem a contribuição individualizada. Isso é a morte. Nunca mais essas pessoas 

poderão se aposentar. Parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento. Tenho certeza de que V.Exa. 

aqui representa muito bem o povo gaúcho e os trabalhadores rurais e as mulheres que estão 

lutando também para que haja dignidade. Este Governo, infelizmente, parece que quer apenas 

favorecer aqueles que financiaram a sua ida para a Presidência, para entregar a Previdência. 

Aqueles que tiverem dinheiro poderão se aposentar, mas o restante vai ter como única 

aposentadoria ser enterrado na cova, no cemitério, porque não vai conseguir se aposentar. 

Parabéns a V.Exa.! Muito obrigado. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Muito obrigado. 

Ouço agora o Deputado Afonso Motta. Depois, o Deputado Danilo Cabral. 

O Sr. Afonso Motta - Primeiro, Deputado, é uma alegria cumprimentá-lo pelo brilhante mandato 

que vem desenvolvendo em benefício do povo do Rio Grande do Sul. Sou testemunha do seu 

trabalho nas Comissões, do seu trabalho no plenário, do empenho e da visão que tem 

patrocinado em defesa do Rio Grande, em defesa do Brasil, em defesa dos trabalhadores, em 

defesa da atividade vocacionada do Estado, a atividade produtiva. E agora quero fazer das 

suas palavras o meu conforto, quero fazer das suas palavras também a assimilação daquilo 

que penso na defesa dos trabalhadores rurais, na defesa da produção rural, com o seu 

posicionamento com relação à PEC que tenta tirar os direitos dos trabalhadores, que tenta 

atingir aqueles que trabalham na vocação. E eu tenho certeza de que nós todos somados 

vamos fazer com que essa tentativa de reforma malsucedida, essa tentativa de reforma mal 

colocada seja derrotada aqui na Câmara Federal e também no Congresso Nacional, para não 

ampliar as injustiças que sofre o trabalhador brasileiro. Muito obrigado. Parabéns a V.Exa. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Eu é que agradeço, Deputado Afonso Motta. 

Concedo um aparte ao Deputado Danilo Cabral, que vem de Pernambuco. 

O Sr. Danilo Cabral - Deputado Heitor Schuch, eu queria fazer um cumprimento especial à 

dirigente dos trabalhos neste momento, a nossa querida companheira de partido, a Deputada 

Creuza Pereira. É uma satisfação ver todas as cadeiras desta Mesa Diretora hoje sendo 

ocupadas por mulheres. Esse é um símbolo de que precisamos ainda reafirmar muitos 

compromissos em torno da luta pela igualdade de gênero neste País. É uma satisfação ver a 

Deputada Creuza Pereira presidindo a sessão. E quero fazer um cumprimento especial ao 
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nosso querido companheiro de partido, o Deputado Heitor Schuch. Quero dar o nosso 

testemunho de que V.Exa., na bancada do PSB, tem honrado a confiança que o povo do Rio 

Grande do Sul depositou em seu mandato. Quero dar o testemunho da defesa intransigente 

que V.Exa. tem feito aqui na luta para garantir as conquistas da sociedade brasileira e, em 

especial, dos trabalhadores do campo. V.Exa. tem uma trajetória muito íntima e muito próxima 

da defesa da luta desses trabalhadores. Quero falar também da nossa indignação em torno 

deste tema que recai sobre nós hoje: a discussão da reforma da Previdência. Já tivemos 

oportunidade de expor nas reuniões da bancada a nossa inquietação sobre a forma como o 

Governo do Presidente Temer infelizmente insiste em tratar este tema, impedindo o Congresso 

Nacional de dar a sua contribuição e, mais do que isso, impedindo a própria sociedade 

brasileira de participar do debate da reforma da Previdência, que vai mudar a vida de milhões 

de brasileiros. Infelizmente, a forma como o Governo se relaciona com esta Casa e com a 

sociedade limita a participação de todos neste debate. Eu quero parabenizar V.Exa. por ser tão 

intransigente na defesa deste assunto em prol dos trabalhadores rurais. Por isso, eu fiz 

questão de subscrever uma emenda que V.Exa. apresentou para preservar a aposentadoria 

dos trabalhadores rurais. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Muito obrigado, Deputado Danilo Cabral, pelo aparte neste Grande 

Expediente. 

Continuo meu pronunciamento. A quase totalidade das aposentadorias rurais e a totalidade do 

BPC - Benefício de Prestação Continuada têm valor igual ao do salário mínimo e beneficiam 

uma população de aproximadamente 13 milhões de pessoas. Desvincular tais benefícios do 

salário mínimo certamente vai incentivar o êxodo rural e jogar lenha na favelização das 

periferias das grandes cidades e áreas centrais. 

As consequências são previsíveis, vão desde o desabastecimento das pequenas cidades que 

dependem da agricultura familiar até a elevação dos preços dos alimentos, reforçando ainda a 

concentração fundiária. 

Por outro lado, a aposentadoria rural, ao alcançar 8,5 milhões de beneficiários, representa 

movimentação econômica e incremento do PIB para os pequenos Municípios. 

Entre os 10% mais pobres, aposentadorias e pensões chegam a representar 17,1% do PIB 

dessas cidades. Para melhor aprender a magnitude desse impacto, vale apontar que o 

pagamento de benefícios previdenciários representa um valor superior ao Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM em 70% dos Municípios brasileiros. 

O Governo dá as costas a um modelo social cujo objetivo é o de elevar e manter a renda dos 

idosos, dos desempregados, das crianças e de outros grupos expostos à insegurança 

econômica com transferências em montante adequado ao grau de desenvolvimento da 

sociedade. 

Deputado Evair Vieira de Melo, V.Exa., que vem lá do Espírito Santo, é um homem identificado 

com a assistência técnica e extensão rural, também tão importante ao campo, por gentileza, a 

palavra é sua. 

O Sr. Evair Vieira de Melo - Deputado Heitor Schuch, primeiro, gostaria de deixar o registro da 

grandeza com que V.Exa. exerce o mandato aqui nesta Casa, com fundamentação técnica, 

grandeza de espírito e, acima de tudo, com comprometimento com os homens e as mulheres 

da área rural brasileira, que produzem alimentos para que possam chegar à mesa de todos 

brasileiros. Segundo, gostaria de deixar registrado aqui o comprometimento do meu mandato, 

aliado ao mandato que V.Exa. exerce nesta Casa, na defesa incondicional da manutenção dos 
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direitos já garantidos dos homens e mulheres rurais do Brasil. É inadmissível cobrar dessas 

pessoas maior sacrifício do que já estão dando. Digna é a sua profissão e, muitas vezes, esses 

brasileiros foram inseridos no mercado de trabalho sem nenhuma condição de estrutura básica. 

Muitos desses brasileiros estão onde não há estrada, não há telefonia celular, distantes dos 

serviços médicos de saúde e seus filhos estão distantes das suas escolas. Por isso, é 

inadmissível qualquer gesto na direção de trazer qualquer prejuízo. Aliás, temos que manter 

esses ganhos já consolidados para esses agricultores e essas agricultoras - saúdo as mulheres 

do meu Brasil -, e, acima de tudo, trabalhar para ampliá-los, para que outras categorias, 

inclusive, que têm alimento na sua mesa, possam contribuir com esses homens e essas 

mulheres que têm limitações físicas nas suas atividades, em função do desgaste da força do 

trabalho, que é no campo. O Deputado Heitor conhece a minha frase: agricultura é negócio a 

céu aberto, e o agricultor e a agricultora não têm contracheque. Por isso, eles precisam do 

nosso reconhecimento não só moral, mas também o reconhecimento para que possam ter 

alongada a sua vida final de trabalho, depois dos 60, 65 anos de idade, com dignidade. 

Parabéns pela sua defesa. Dou meu apoio incondicional às premissas que V.Exa. sustenta 

nesta bela oratória. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Muito obrigado, Deputado Evair. 

Concedo aparte ao Deputado Jose Stédile, do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Jose Stédile - Muito obrigado, caro Deputado Heitor Schuch, que enobrece e engrandece 

o nosso partido, o PSB do Rio Grande do Sul. Eu queria, primeiro, saudar a nossa Presidente 

da Mesa, neste momento, Deputada Creuza, que muito bem nos representa e representa todas 

as mulheres brasileiras, com a sua experiência e com a sua história. Deputado Heitor, o que 

seria do nosso País se nós não tivéssemos a agricultura familiar? A cidade da qual fui Prefeito, 

por exemplo, está inchada, está grande, cresceu nas favelas, nas vilas, em função do 

abandono da terra do agricultor familiar. Nós queremos preservar o homem no campo. 

Preservar o homem no campo, mantendo a aposentadoria, incentivando, cada vez mais, o 

homem a ficar no campo. A agricultura familiar, acima de tudo, representa o alimento na mesa 

do povo brasileiro. Quero parabenizá-lo pela sua atuação neste momento tão importante e 

delicado da vida nacional. Parabéns! O PSB do Rio Grande do Sul tem orgulho da sua 

atuação. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Concedo um aparte ao Deputado Lucio Mosquini. 

O Sr. Lucio Mosquini - Deputado Heitor Schuch, quero parabenizar V.Exa. pelo brilhante 

trabalho que tem feito. Quero apenas registrar as presenças aqui do Prefeito da cidade de 

Ariquemes, do Estado de Rondônia, que nos acompanha neste dia; do Diretor-Geral do DER, 

Ezequiel Neiva e do Deputado Estadual Geraldo da Rondônia. Eles estão nos visitando e 

trabalhando em prol do nosso Estado. Muito obrigado, Deputado. 

O SR. HEITOR SCHUCH - O.k. Obrigado. 

Fico feliz que mais Parlamentares se associem à nossa preocupação e compreendam que a 

Previdência Social Rural é uma política pública estratégica para garantir a segurança alimentar 

da população brasileira. A cidade não vive sem o alimento, e o agricultor tem a função de 

colocar a semente na terra para produzir o pão nosso de cada dia. 

Quero acrescentar ainda que, na PEC 287, o Governo fala em exigir contribuição individual dos 

agricultores - tanto do homem quanto da mulher e de cada filho - e não mais a contribuição 

sobre a produção como é hoje. Porém, há muitos anos o agricultor contribui para a 

Previdência. Ele faz a sua parte, quando vende a comercialização da laranja, do café, da uva, 
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das frutas, dos grãos e de tantos outros produtos, contribuindo para a Previdência. Além disso, 

ele contribui para a geração de emprego e renda e abastece os cofres públicos. Portanto ele 

tem que ser olhado de maneira diferente nessa reforma. 

Aliás, a pergunta que se impõe é: que estímulo terá um jovem para permanecer no campo e 

fazer a sucessão rural com a redução drástica das possibilidades de se alcançar o direito à 

aposentadoria e de viver no campo com o mínimo de dignidade na velhice, inclusive com esta 

ameaça? Ninguém está livre de sofrer um acidente, e, amanhã ou depois, em vez de se 

aposentar, ser aposentado pelo BPC e estar desvinculado do salário mínimo. 

A contribuição individual, conforme o Censo Agropecuário 2006, que é o último que temos, dá 

conta de que em 49% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros o valor médio da renda 

monetária é 255 reais-ano e chega a 1.500 reais em outros 11% dos estabelecimentos. Ou 

seja, muitos agricultores estão lá como agricultores de subsistência, como extrativista, não têm 

uma renda mensal, não têm carteira assinada. A sua produção é o que lhe mantém, e o 

excedente é o que faz com tenha essa renda para a sobrevivência da família. 

Nós não podemos nos esquecer de que o Brasil é um continente, é grande, de que no Sul há 

uma realidade, no Centro-Oeste há outra, no Nordeste há outra totalmente diferente, devido a 

situações de emergência, secas prolongadas ou calamidades que de vez em quando 

acontecem por causa das chuvas intensas. Tudo isso precisa ser colocado na balança nesta 

hora. 

Não se pode tratar de forma igual quem é diferente. E essa questão previdenciária, sem dúvida 

nenhuma, precisa levar em consideração os períodos de produção sazonal, anual. Os 

agricultores e agricultoras não têm esses recursos mensais para contribuir para o sistema 

previdenciário. 

De outra parte eu quero dizer também que, quando se avalia o tema da PEC 287, é preciso 

olhar com muito amor e carinho as questões que estão ligadas à nossa juventude. Os jovens, 

muitos já foram. As famílias não têm mais 10 filhos, 12 filhos, como tiveram no passado. Quem 

ficará para fazer a sucessão rural? 

Diante desse cenário, eu quero concluir esta nossa fala no Grande Expediente, fazendo um 

registro muito carinhoso ao Deputado Bebeto, que nos pediu para substitui-lo aqui, e um 

registro, com muita atenção e muito respeito, à Lérida Pavanelo, Elisete Hintz e Diana Hahn, 

Diretoras da Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG no Rio Grande do Sul, que 

cuidam com tanto amor e carinho. 

Hoje, há centenas e centenas de mobilizações e caminhadas no Rio Grande do Sul, 

comemorando o dia 8 de março pelas conquistas que se obteve com muito suor e sacrifício, 

mas também contra a reforma, a favor da Previdência pública. 

Que nós possamos ter também a grandeza de homenagear as mulheres, que no dia a dia 

estão ao lado dos homens nas famílias, nos sindicatos, nas cooperativas, nas atividades 

profissionais, nas mais diversas atividades. A nossa sociedade, com certeza, não é pior do que 

é, não é mais desigual do que é, graças à sabedoria e à inteligência das nossas queridas 

mulheres. 

E eu quero concluir, como trabalhador rural que sou, trabalhando na agricultura, na roça, até os 

25 anos de idade, permitindo um aparte ao Deputado Rafael Motta. 

O Sr. Rafael Motta - Cumprimento a Sra. Presidente Deputada Creuza Pereira, muito bem 

representando o nosso partido na Presidência desta Casa, e, ao seu lado esquerdo, minha 
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conterrânea e querida amiga, a Deputada Zenaide Maia, representando a bancada feminina do 

Estado do Rio Grande do Norte. Deputado Heitor Schuch, V.Exa. sempre, com muita 

sabedoria, com muito carinho e com muita atenção, defende aquele que precisa ser defendido 

nesta Casa, o homem do campo, e não poderia também deixar de defender deste microfone o 

povo potiguar, principalmente o povo que tanto sofre com a seca no Estado do Rio Grande do 

Norte e no Nordeste brasileiro, os seus irmãos gaúchos. Eu tenho certeza de que o povo 

gaúcho tem muito orgulho de tê-lo como representante nesta Casa e como um professor na 

bancada do PSB. Muito obrigado por defender este Plenário, por defender o homem do campo 

e por representar o PSB no Estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Muito obrigado, Deputado. 

Para encerrar, Sra. Presidente Deputada Creuza Pereira, nossa homenagem a todas as 

mulheres, em especial às trabalhadoras rurais, que levantam cedo, que ordenham as vacas, 

que fazem a higiene do leite, que produzem o pão nosso de cada dia, que alimentam este País, 

na seca, na chuva, na enchente, no frio ou na geada, expostas às mais diversas adversidades. 

Parabéns às mulheres, parabéns às guerreiras! 

Para encerrar, eu queria deixar registrado mais uma vez que este Parlamentar, que veio para 

esta Casa com o voto dos homens e mulheres simples do Rio Grande do Sul que estão lá roça, 

votará contra esta reforma da Previdência. 

Concedo um aparte ao Deputado Júlio Delgado. 

O Sr. Júlio Delgado - Deputado Heitor Schuch, como a nossa Presidente, que honra a nossa 

bancada presidindo esta sessão, concedeu a V.Exa. mais 1 minuto, eu vim correndo do meu 

gabinete cumprimentá-lo, saudá-lo e dizer do nosso comprometimento. Muito se tem dito sobre 

a avaliação dos Parlamentares, e olhem a categoria dos que nós temos agora à Mesa, neste 

Grande Expediente: Deputada Conceição Sampaio, Deputada Christiane de Souza Yared, 

Deputada Zenaide Maia, Deputada Creuza Pereira e Deputado Jô Moraes; além da Deputada 

Benedita da Silva, que aqui está, e do Deputado Heitor Schuch, que fala neste momento. 

Esses Parlamentares enobrecem e valorizam o Congresso Nacional. Eu tenho certeza de que, 

sintonizados com V.Exa., que sabe muito bem da nossa postura não só em relação ao 

sentimento diante desta PEC da Previdência, mas a todas essas mulheres no Dia Internacional 

da Mulher, nós estaremos defendendo os direitos das mulheres trabalhadoras, das mulheres 

brasileiras e, acima de tudo, do povo brasileiro no tocante à reforma da Previdência. Essa que 

está aí não passará! Um abraço, Deputado Heitor Schuch. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Muito obrigado.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a esta tribuna um exemplo de retrocesso 

inexplicável que é a tentativa de mudança nas regras do Benefício de Prestação Continuada - 

BPC e na aposentadoria rural, contida na proposta da reforma da Previdência do Governo 

Temer, a PEC 287. 

Trabalho recém-publicado pelo Banco Mundial dá métrica mais precisa a algo que se 

testemunha diariamente nas ruas das grandes cidades do País, que a recessão econômica 

levou ao crescimento, pela primeira vez em mais de uma década, do número de brasileiros 

pobres e miseráveis. 
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Calcula-se que a taxa nacional de pobreza tenha se elevado de 7,4% para 8,7% em 2015, em 

razão da alta brusca do desemprego. Com nova deterioração do mercado de trabalho em 2016 

e nada além de um início de convalescença neste ano, a cifra deve aproximar-se dos 10% da 

população. 

Serão cerca de 20 milhões de adultos e crianças vivendo em domicílios nos quais a renda por 

morador não ultrapassa os R$ 140 mensais, em valores de 2011 utilizados como referência no 

estudo (R$ 192 hoje). Sob a linha da indigência, em que o teto de rendimento é reduzido à 

metade, estarão mais de 8 milhões. Critérios mais rigorosos de classificação, evidentemente, 

mostrariam contingentes ainda maiores. O que importa, entretanto, é a tendência e suas 

implicações para as políticas públicas. 

Na conjuntura de severa restrição orçamentária, que tão cedo não será superada, as ações 

sociais devem concentrar-se na parcela mais vulnerável da população, hoje inflada por 

desempregados urbanos que voltaram à pobreza. 

Se mal se fazem ouvir nas negociações congressuais diárias, os mais carentes agora 

compõem uma fatia ainda maior do eleitorado. 

Antes mesmo que o combate à pobreza se tornasse um dos pilares dos sistemas de proteção 

social, a Constituição de 1988 passou a garantir aos pobres idosos (acima dos 65 anos) e aos 

portadores de deficiência um benefício não contributivo, livre de condicionalidades, no valor de 

um salário mínimo, que lhes permitisse sobreviver dignamente. 

No caso das aposentadorias rurais. Também se assegurou aos pequenos produtores rurais em 

regime de economia familiar, logo com baixa capacidade contributiva, porque envolvidos com 

seu sustento, o direito a um benefício previdenciário, independente de contribuição prévia nos 

termos exigidos aos demais trabalhadores. 

O Brasil foi dos primeiros países em desenvolvimento a aplicar a regra vigente nas economias 

avançadas, que, através dos regimes de repartição simples, contempla com uma 

aposentadoria básica aqueles que não tiveram condições de contribuir plenamente. 

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desenho da PEC 287 - Reforma da Previdência 

joga fora o que nos permitiu ser mais efetivos na luta contra a pobreza e a desigualdade nos 

anos recentes. 

Pretende eliminar o diferencial de menos 5 anos para a aposentadoria do trabalhador rural, 

estabelecendo idade mínima equivalente à do trabalhador urbano (65 anos). 

Ignora as condições assimétricas de trabalho e de vida entre o meio rural e o meio urbano, cujo 

hiato agudo perdura, como confirmam os estudos do IBGE. 

Faz-se isso em nome da uniformidade nas idades mínimas. Como justificar, então, a elevação 

da idade de 65 para 70 anos para concessão do Benefício da Prestação Continuada aos 

idosos? 

A nova regra retroage a idade mínima para 70 anos, ou seja, 3 anos a mais do que quando da 

criação do BPC (à época, a linha de corte era 67 anos, caindo para 65 na década de 2000). 

Penaliza, portanto, os mais vulneráveis ao exigir-lhes 5 anos a mais para se aposentar do que 

ao resto da população. 
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Por que dois pesos e duas medidas? Por que os mais miseráveis hão de penar mais tempo 

para obter uma renda de substituição na velhice? Por que discriminar mais uma vez quem foi 

discriminado a vida toda? 

Há outro ponto crucial. O fim da vinculação do BPC e das aposentadorias rurais ao salário 

mínimo põe em risco o valor desses benefícios. 

A PEC não define como eles serão reajustados, podendo variar em função de interesses fiscais 

ou políticos, sem assegurar o patamar mínimo de consumo que justifica a existência de 

aposentadorias básicas. 

A quase totalidade das aposentadorias rurais e a totalidade do BPC têm valor igual ao salário 

mínimo e beneficiam uma população de aproximadamente 13 milhões de pessoas. Desvincular 

tais benefícios do salário mínimo vai certamente incentivar o êxodo rural e jogar lenha na 

favelização das periferias e áreas centrais. 

As consequências são previsíveis: vão desde o desabastecimento das pequenas cidades que 

dependem da agricultura familiar até a elevação dos preços dos alimentos, reforçando ainda a 

concentração fundiária. 

A aposentadoria rural, ao alcançar 8,5 milhões de beneficiários, representa movimentação 

econômica e incremento do PIB para os pequenos Municípios. 

Entre os 10% mais pobres, aposentadorias e pensões chegam a representar 17,1% do PIB 

dessas cidades. Para melhor apreender a magnitude desse impacto, vale apontar que o 

pagamento de benefícios previdenciários representa um valor superior ao Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) em 70% dos Municípios brasileiros. 

O Governo dá as costas a um modelo social cujo objetivo é o de elevar e manter a renda dos 

idosos, desempregados, crianças e outros grupos expostos à insegurança econômica, com 

transferências em montante adequado ao grau de desenvolvimento de cada sociedade. 

A Previdência Social Rural é uma política pública estratégica para garantir a segurança 

alimentar da população brasileira, na medida em que estimula os agricultores a permanecerem 

no campo produzindo alimentos a baixo custo. Também é, como dissemos anteriormente, uma 

eficiente política de fomento ao desenvolvimento da grande maioria dos pequenos e médios 

Municípios brasileiros, já que os recursos das aposentadorias e pensões potencializam 

mensalmente a economia local. 

Exigir contribuição individual para fins de proteção previdenciária excluirá a grande maioria do 

acesso a esse tipo de proteção, o que estimulará o êxodo rural levando muitos jovens e suas 

famílias a deixarem a atividade rural e migrarem para os centros urbanos. Que estímulo terá o 

jovem para permanecer no campo e fazer a sucessão rural com a redução drástica das 

possibilidades de se alcançar o direito à aposentadoria e de viver no campo com um mínimo de 

dignidade na velhice? 

A contribuição individual, nos termos propostos, exclui, de imediato, 60% dos agricultores 

familiares do acesso à proteção previdenciária. De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, 

em 49% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros o valor médio da renda monetária é 

de R$ 255-ano, chegando a R$ 1.500,00-ano para outros 11% dos estabelecimentos. 

A obtenção de renda pelos agricultores e familiares, considerados segurados especiais, 

depende das condições climáticas e do resultado da colheita da produção. Todavia, são cada 

vez mais comuns situações de emergência (secas prolongadas) ou de calamidade (chuvas 
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intensas) que dificultam a obtenção de renda monetária provinda do processo produtivo rural e 

que permita os agricultores e as agricultoras arcarem com despesas para além dos custos de 

produção. Ademais, a obtenção de renda ocorre, via de regra, em períodos sazonais ou 

anuais, não dispondo os agricultores e as agricultoras de recursos mensais para contribuir com 

o sistema previdenciário. 

A aplicação da contribuição previdenciária individual para o segurado especial induzirá o grupo 

familiar a tentar garantir a proteção previdenciária para, ao menos, um de seus membros. No 

senso comum o beneficiário será o cônjuge homem (considerado o chefe da família), ficando a 

mulher e filhos excluídos da Previdência Social. 

A proposta de contribuição individual dos segurados especiais também desconstrói o princípio 

basilar do trabalho em regime de economia familiar praticado pela agricultura familiar. 

Historicamente, a proteção previdenciária na área rural foi estruturada a partir do 

reconhecimento do trabalho rural exercido em regime de economia familiar como sendo 

indispensável à manutenção da família e ao seu desenvolvimento socioeconômico. Isso deixa 

de ter sentido quando se instituiu contribuição individual para acesso à Previdência. 

É a aplicação de uma alíquota de contribuição incidente sobre a venda da produção rural o 

modo mais justo de se garantir a participação dos agricultores familiares, extrativistas e 

pescadores artesanais no Regime Geral de Previdência Social e de se cumprir o princípio da 

equidade na forma de participação do custeio que orienta o sistema de Seguridade Social. 

Trata-se também de uma regra que reforça os laços de solidariedade indispensáveis à 

manutenção do sistema de Seguridade e de Previdência Social, que garante proteção a 

diversos segmentos da sociedade cuja capacidade contributiva para financiar seus benefícios é 

limitada. A contrapartida de solidariedade dos segurados da área rural para com a sociedade é 

permanecer no campo trabalhando de sol a sol produzindo alimentos de primeira necessidade, 

que chegam diariamente à mesa das famílias brasileiras, cujos preços dos produtos recebidos 

pelos agricultores, com frequência, mal cobrem o custo de produção. 

Portanto, com estes argumentos, conclamo e convido os nobres Parlamentares a serem 

signatários de quatro emendas elaboradas pela CONTAG para a PEC 287, corrigindo essas 

injustiças que acabamos de mencionar. 

Por fim, gostaria de homenagear todas as mulheres, em especial as trabalhadoras rurais, as 

nossas margaridas que já fazem parte das lutas que ocupam a esplanada dos Ministérios. Em 

que pese os avanços conquistados, permanecem muitos desafios para a conquista da 

igualdade e da autonomia econômica. Há muito a ser feito para ampliar os seus direitos, o 

combate à violência contra a mulher e a oferta de serviços públicos, de políticas diferenciadas 

que considerem as especificidades e demandas das mulheres e da sua organização. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Paralisação de mulheres brasileiras em luta pela garantia de direitos ao ensejo do transcurso 

do Dia Internacional da Mulher. Congratulações a Parlamentares por homenagens às 

mulheres. Contrariedade às propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Inexistência de 

déficit na Previdência Social. Preocupação com o crescimento do desemprego no Brasil.  

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 

Parlamentares, antes de mais nada, quero agradecer a todas as servidoras desta Casa - dos 

gabinetes, da administração, da comunicação e do plenário - pela paciência neste dia em que 

internacionalmente nós estamos parando contra aquilo que vem prejudicando todas nós 

mulheres neste País.  

Nós estamos parando hoje porque estamos contra essa violência que tem crescido em nosso 

País e também no mundo. Nós estamos parando porque queremos garantir os direitos 

adquiridos, os direitos conquistados até então. Nós estamos parando porque nós respeitamos 

a Constituição brasileira e queremos que ela seja cumprida na parte da Seguridade Social, na 

proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras.  

Nós estamos parando porque queremos que as mulheres continuem recebendo salários iguais 

para trabalhos iguais. Nós estamos parando porque não toleramos o ódio, a homofobia, a 

raiva, que temos visto nos últimos dias dentro e fora do País, e porque a vida da mulher está 

sem nenhum valor. 

Quero agradecer também a esta fantástica e extraordinária Mesa, formada pela nossa bancada 

que está ocupando este plenário. Oxalá, possamos, em breve, ter aqui os votos dos nossos 

companheiros para a direção desta Casa e estarmos na Mesa não por concessão pela 

passagem do Dia Internacional da Mulher, mas por ser esse o nosso devido espaço nesta 

Casa. 

Quero agradecer também as manifestações de carinho dos Parlamentares que hoje nos 

trouxeram flores e bombons. Eu tenho certeza de que a maioria dos que assim se 

manifestaram, carinhosamente, sabe que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, 

certamente, prejudicarão principalmente as mulheres deste País. 

É sobre essa questão que eu quero discutir hoje neste Grande Expediente. De antemão, 

agradeço ao Deputado Marinaldo Rosendo, que me cedeu este tempo, com o qual pude ter a 

esperança de, depois de 6 anos, nesta Casa, poder falar no Grande Expediente. 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, eu queria dizer que nós estamos na Comissão 

Especial da Reforma Trabalhista. Temos observado que há pressa em fazer com que a CLT 
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seja mudada. Nós observamos nos debates que a CLT já sofreu quase 80% de modificação. O 

que resta da CLT hoje garante o respaldo e a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, 

para melhorarmos a situação deles. Mas o que estamos assistindo? Querem modificar a CLT 

para prejudicar o trabalhador! 

Não podemos concordar com essa reforma. Sabemos que essa reforma prejudica muito mais a 

mulher, porque aumenta a jornada de trabalho. Ao se fazer isso, a mulher, que já tem dupla 

jornada de trabalho, terá a tríplice jornada de trabalho. 

Por quê? Porque, mesmo com todos os avanços que obtivemos nos direitos sociais, esses 

direitos estão sendo ameaçados, está havendo um retrocesso nas políticas de gênero neste 

País. Esse retrocesso foi causado por este Governo ilegítimo, que tirou uma Presidenta 

honesta, legitimada pelo voto, pela decisão do povo, e agora ele não é capaz de se sensibilizar 

com a luta das mulheres e dos trabalhadores e trabalhadoras deste País. 

Nós, Deputadas, estamos aqui exatamente para dizer que não concordamos com essas 

reformas. Elas não só tiram direitos, elas podem tirar vidas, porque, na medida em que não 

temos uma política econômica que empregue o trabalhador, não podemos modificar a CLT ou 

mesmo a Constituição Federal para retirar as atuais conquistas do trabalhador e da 

trabalhadora. Essa é a malfadada política de reformas que está havendo nesta Casa. 

Sempre tivemos a sensibilidade de buscar a proteção do trabalhador, procuramos saber o 

tempo de contribuição, as condições físicas em que ele trabalha. Agora, imaginem o que 

acontecerá se fizermos com que o trabalhador trabalhe mais e não tenha nenhuma seguridade 

no emprego. 

Evidentemente, ele não tem estabilidade, porque, de 90 em 90 dias ou de 120 em 120 dias, 

pode ser substituído. Não há com o trabalhador compromisso previdenciário ou de participação 

mais efetiva no lucro da empresa, coisas dessa natureza. Isso já foi vivenciado no século XVIII 

e conseguimos superar. Agora, aqui estamos para fazer com que essas reformas não 

aconteçam. 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, na próxima semana, sem dúvida nenhuma, esta Casa 

irá tratar do contrato temporário de trabalho. Ora, imaginem tal coisa! Eu já passei por isso. 

Conheço essa história. Eles vão ficar nesse contrato temporário sempre, reciclando os 

trabalhadores e trabalhadoras, e, no final, não haverá como o trabalhador e a trabalhadora 

contabilizarem o seu tempo de contribuição para a Previdência.  

Querem quebrar a Previdência! Precisamos estar atentos a isso, Deputado Padre Luiz Couto. 

Querem acabar com esta Previdência porque ela é que atende ao trabalhador e à trabalhadora. 

Com as devidas preocupações, ela é que dá sustentabilidade e seguridade. Querem retirá-la, 

para que o trabalhador e a trabalhadora, cada vez mais empobrecidos, fiquem à mercê da 

iniciativa privada e, nesse caso, da previdência privada, que ninguém aguenta pagar, o 

assalariado não aguentará pagar. 

É importante dizermos isto aqui. O Brasil está envelhecendo e, na medida em que envelhece, é 

preciso que haja proteção social. Se o Benefício de Prestação Continuada, que deveria 

amparar as pessoas idosas mais pobres, as pessoas com deficiência e a juventude pobre 

deste País, está sendo reduzido por essa reforma a 50% do valor, como vamos dar proteção 

social? Isso quer dizer que essas pessoas vão receber menos do que um salário mínimo. 

Todos nós sabemos que o salário mínimo é um piso e não um teto. Mesmo assim, nessa 

reforma, o trabalhador que precisa ser beneficiado e que já prestou relevantes serviços a este 
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País vai ficar de mãos estendidas para as benesses ou para o assistencialismo que costumam 

fazer para a população brasileira nas políticas públicas. 

Se nós sabemos que teremos mais de 30 milhões de miseráveis neste País no ano de 2017, 

como não darmos a esses trabalhadores a seguridade necessária?  

Querem fazer uma modernização que nada mais é do que entregar o nosso País. Já estão 

entregando! Não querem, de forma nenhuma, enfrentar o fato de que as políticas públicas que 

existiram até hoje foram realmente políticas, e não apenas programas. A população sentiu a 

diferença no Governo Lula e no Governo da Presidenta Dilma.  

Ora, nós não podemos aceitar isso! Nós temos que dizer em alto e bom som: não dá para 

haver uma reforma com essa ilegitimidade! O povo não discute; os sindicatos não discutem; as 

centrais sindicais mais importantes - que têm o maior número de sindicalizados - também não 

têm assento à mesa de negociação para poder fazer os seus acordos. Querem ainda tornar os 

sindicatos enfraquecidos na relação do trabalhador com o seu empregador.  

As duas reformas são uma mistura! Não dá para falar de reforma previdenciária sem falar da 

reforma trabalhista. As duas estão combinadas. Não adianta haver algum avanço na 

Previdência, não adianta impedir alguma coisa - não acredito que haja avanço nenhum -, e a 

reforma trabalhista acabar com aquilo que se conquistou na reforma previdenciária. Se não 

fizermos esse recorte, se não trabalharmos na perspectiva de que temos que unir forças para 

fazer essas duas reformas, não podemos dizer "apenas a Previdência".  

Nós hoje estamos parando contra a reforma previdenciária e também contra a reforma 

trabalhista, porque as duas estão combinadas, Deputada Jandira Feghali. Nós sabemos disso. 

Quem mais vai perder são as mulheres!  

Quero ainda dizer que nós temos visto a importância das conquistas do povo brasileiro, obtidas 

a duras penas. Então, não podemos aceitar que a Câmara dos Deputados e até mesmo o 

Senado Federal nos digam que o trabalhador quer ter menos horas para almoçar, que o 

trabalhador não deseja ter os 30 dias de férias. Tudo isso está sendo colocado nessas 

reformas. O trabalhador vai trabalhar mais, vai se alimentar menos e vai ficar com a sua saúde 

comprometida, sem a proteção de que precisa.  

Dou um aparte à Deputada Jandira Feghali.  

A Sra. Jandira Feghali - Deputada Benedita da Silva, eu estou lhe ouvindo com atenção e 

quero, primeiro, lhe homenagear. Dessa bancada, talvez V.Exa. seja uma das Deputadas mais 

experientes na Casa. Foi Constituinte, foi Senadora, foi Governadora, voltou a ser Parlamentar 

da Câmara Federal. Tem uma história de serviços prestados ao País e ao povo brasileiro, 

particularmente às mulheres negras, que têm em V.Exa. uma representação altiva, digna e 

muito forte. Pela sua voz, muitas das demandas dessas mulheres chegam ao Congresso 

Nacional. A sua intervenção, principalmente em relação às reformas, é muito importante. É 

preciso que consigamos convencer a sociedade brasileira a se mobilizar contra essas 

reformas, porque elas serão um demarcador na vida de cada trabalhador, de cada 

trabalhadora, particularmente da população mais pobre deste País. Elas terão impacto forte, 

sim, sobre a classe média, mas centralmente promoverá a exclusão da população pobre, 

particularmente das mulheres negras, porque essas são as que estão no mundo mais 

precarizado. Mesmo com a proposta de emenda constitucional relativa ao trabalho da 

empregada doméstica, em que V.Exa. foi a principal vitoriosa, nós sabemos que boa parte 

ainda dessas mulheres não tem sequer esse vínculo, apesar da mudança constitucional. Se há 

um segmento precário que vai piorar com a reforma trabalhista e que não vai conseguir 
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alcançar a aposentadoria pelas exigências dessa reforma - seja pela carência de 25 anos, seja 

pela elevação da idade mínima e tudo o que perversamente se exige das trabalhadoras 

brasileiras - é o das empregadas domésticas. É bom que se diga que a exclusão será total, 

principalmente dessa faixa de mulheres, em particular as mulheres negras que vivem ainda em 

um mundo hoje de muita precarização, de muitas dificuldades, com excessiva jornada de 

trabalho e redução de salário. Quero elogiar a sua intervenção, bem como o alerta e o apelo à 

luta pela valorização das mulheres que V.Exa. faz no seu pronunciamento. Obrigada, 

Deputada. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Deputada Jandira, agradeço a V.Exa. o aparte. 

Como disse, nós estamos ainda no século XVIII com essas reformas. A casa grande e senzala 

se levantaram e querem explorar as trabalhadoras, os trabalhadores e nós negras. Como bem 

colocou V.Exa., que está conosco nessa grande luta pelas empregadas domésticas, são 7,5 

milhões de mulheres neste País que vão voltar para a senzala no que tange aos direitos das 

trabalhadoras. 

Dou um aparte ao Deputado Assis Carvalho. 

O Sr. Assis Carvalho - Minha querida Deputada Benedita da Silva, primeiro, quero parabenizá-

la pelo belíssimo pronunciamento. Eu acho que não há ninguém melhor do que V.Exa. para 

incorporar a dor da mulher brasileira, devido à sua origem negra e de esquerda, que trabalha 

exatamente em defesa dos vulneráveis. Portanto, minha querida Deputada, neste dia 8 de 

março, quando todas as mulheres do meu País estão sofrendo com a perseguição deste 

Governo, que busca tirar direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, queremos nos somar 

à luta de V.Exa. Conte conosco nesta caminhada, porque V.Exa. é um orgulho para todos nós 

Parlamentares e para todo o povo brasileiro. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Deputado Assis Carvalho, agradeço a V.Exa. o aparte.  

Eu quero ainda colocar outra questão. A reforma é perversa e tem medidas mais duras do que 

já vimos na Espanha e em Portugal, que não resultaram evidentemente em nenhuma proteção. 

É uma política de combate ao desemprego, mas vamos constatar que aumentou o 

desemprego. Nós vimos isso em Portugal. Nos Estados Unidos - para onde todos gostam de 

olhar -, no dia 8 de março, as trabalhadoras queriam redução de jornada, que era de 14 horas, 

e elas morreram queimadas, porque botaram fogo na empresa estando lá dentro. Por isso, não 

podemos de forma nenhuma aceitar que esses modelos venham para o nosso País. 

Concedo um aparte ao Deputado Edmilson Rodrigues. 

O Sr. Edmilson Rodrigues - Deputada Benedita da Silva, foi uma honra falar em homenagem 

às mulheres quando V.Exa. presidia a sessão, e é uma honra aparteá-la, uma ex-Governadora, 

ex-Senadora e uma das Deputadas mais atuantes e brilhantes desta Casa. É a voz da mulher, 

com a sua autoridade política e moral que pode neste momento fazer a diferença, como disse 

V.Exa. Eu concebo que todos e todas que têm compromisso com a justiça hão de concordar 

com V.Exa.: como admitir que as mulheres trabalhem até 14 horas por dia? Não são panfletos 

de esquerda. Basta consultarmos os sites, o jornal Valor, que representa o pensamento 

econômico, a Folha de S.Paulo, o Estadão, que veremos que todas as análises mostram: não 

são mais as duas horas que a atual legislação permite de hora extra. Homens e mulheres, pela 

reforma previdenciária, terão que morrer trabalhando, e, pela reforma trabalhista, terão que 

trabalhar morrendo! Hoje V.Exa. já usou a palavra para também criticar a Lei da Terceirização, 

um projeto que não foi aprovado, que é muito ruim, é verdade, com a nossa crítica, crítica de 

V.Exa, a minha, dos nossos partidos. Mas é um projeto de 1998, e mais perverso ainda, porque 
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sequer a empresa que terceiriza garantirá o princípio da solidariedade. Os direitos serão 

abolidos das classes trabalhadoras. O principal objetivo da empresa também não será 

cumprido, porque se ela for uma empresa de energia elétrica não será obrigada a contratar 

empregados nem para gerar nem para distribuir, ela pode terceirizar tudo. Imaginem o hospital, 

que não é responsável pelos médicos, enfermeiros, urgentistas, maqueiros e demais 

profissionais. De quem é a responsabilidade? É da terceirizada. Mas a terceirizada também 

não se responsabiliza. Enfim, é inadmissível não verem que as principais vítimas dessa 

articulada engrenagem do Governo Temer para destruir direitos em geral são as mulheres em 

particular. Parabéns a V.Exa.! É muito bom ver uma mulher negra, que foi empregada 

doméstica, foi favelada, na tribuna desta Casa. Infelizmente, isso ainda é exceção. Mas o 

futuro dirá: viveremos o socialismo! 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Obrigada, Deputado, pela sua intervenção. Eu acredito que 

haveremos, sim, de alcançar esses espaços de decisão neste País. Ainda quero ressaltar que 

nós mulheres negras somos a maioria na luta por políticas de igualdade. 

Concedo um aparte ao Deputado Paulo Teixeira. 

O Sr. Paulo Teixeira - Deputada Benedita da Silva, eu quero cumprimentá-la e também toda a 

Mesa, em nome da Presidenta Creuza Pereira. Inicialmente, quero dizer que V.Exa. 

representa, e muito, a boa luta das mulheres no Brasil, lutas sindicais, luta pela terra, luta do 

movimento por moradia, saúde e educação. As mulheres estão na frente de uma sociedade 

onde as mulheres são maioria. Portanto, V.Exa. significa muito para essa luta, e as mulheres 

também do nosso Parlamento. Agora, Deputada Benedita, além de cumprimentar as mulheres 

brasileiras, nós estamos ao seu lado para assegurar os seus direitos. Não vamos aceitar o 

leilão, a feira que querem fazer dos direitos da mulher trabalhadora no Brasil. Estão querendo 

destruir a previdência pública, que protege a mulher trabalhadora. Estão querendo uma 

terceirização selvagem que vai precarizar ainda mais o trabalho da mulher trabalhadora. Por 

isso, no dia 8 de março, queremos cumprimentar todas as mulheres brasileiras e dizer a elas 

que estamos ao seu lado para impedir que sejam retirados a Previdência, o trabalho e os 

demais direitos que o Brasil tem que garantir a vocês. Parabéns, Deputada Benedita! V.Exa. 

orgulha este Parlamento pela sua história, pela combatividade e lucidez com que exerce o seu 

mandato. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Obrigada, Deputado Paulo Teixeira. 

Antes de concluir, quero ler alguns dados para comprovar que a Previdência não é deficitária. 

Nós vimos aqui que o Governo Federal, com 92 bilhões de reais, pagou 980 mil beneficiários. 

O INSS, com 90 bilhões de reais, pagou 32 milhões de beneficiários. Esses dados são 

importantes para que possamos derrubar essa falácia de que o problema é de recursos para a 

empregabilidade.  

Querem, sim, uma reforma da entrega, entrega dos bancos, das nossas instituições, das 

nossas terras, da PETROBRAS, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, 

órgãos que verdadeiramente dão sustentação econômica à política de inclusão e de 

seguridade. 

Obrigada, Sra. Presidenta. Agradeço a V.Exa. a paciência. 

A SRA. PRESIDENTA (Creuza Pereira) - Foi muita honra ouvir V.Exa., Deputada Benedita da 

Silva, que trouxe suas indignações com bastante sabedoria. 
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sra. 

Presidenta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Não à toa 

estamos vendo mulheres sentadas à mesa do plenário desta Casa Legislativa. Isso, na 

verdade, é uma conquista, mas é uma conquista efêmera, porque ainda não estamos 

ocupando de fato os espaços que merecemos ocupar dentro do Poder Legislativo. Somos 52% 

da população, e ocupamos apenas cerca de 10% das cadeiras deste Parlamento. Diga-se, no 

entanto, que esse é o maior índice da história da República. Desde a Proclamação da 

República, é o maior índice de participação de mulheres nesta Casa. O baixo número de 

mulheres no Parlamento se deve a uma legislação eleitoral que dificulta extremamente a 

participação da mulher. 

Eu gostaria, nestes minutos que tem o PCdoB, de levantar alguns dados, Sra. Presidenta, Srs. 

Deputados, Srs. Senadores, que nos ouvem também, na medida em que realizaram hoje uma 

importante sessão sobre o tema. 
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O 8 de Março é sempre uma oportunidade de valorizarmos as conquistas femininas. Em todos 

os campos de atividade, a mulher está presente. É também um momento especial para 

renovarmos as nossas lutas. Hoje, no entanto, além de comemorarmos as vitórias, nós temos 

infelizmente que protestar em todos os espaços e ocupar as ruas e as redes, para impedirmos 

graves retrocessos trazidos pelo Governo golpista de Michel Temer. 

Não podemos aceitar que fragilize ainda mais as condições das mulheres em nosso País, já 

que elas estão entre as principais vítimas da violência. Conforme o Cronômetro da Violência, 

as mulheres sofrem no Brasil um estupro a cada 11 minutos; cinco espancamentos a cada 2 

minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. Há 179 relatos de agressão por dia. 

Somos, portanto, um País que ainda padece da chaga da violência contra a mulher. Temos 

uma legislação avançada - cito a Lei Maria da Penha -, mas é necessário que o Poder 

Judiciário se equipe para criar as varas especiais e que o Poder Executivo, em todos os 

Estados, crie as delegacias de proteção à mulher e efetivamente cumpra a lei. 

Menciono dados da violência no mundo, para não dizer que só no Brasil essa violência se 

espraia. A realidade é preocupante. A Organização das Nações Unidas - ONU calcula que, de 

todas as mulheres que foram vítimas de homicídio no mundo em 2012, quase metade foi morta 

pelos parceiros ou por membros da família. Outro dado alarmante é esta estimativa da 

Organização Mundial da Saúde - OMS: 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram 

violência física ou sexual em algum momento da vida. 

No Brasil, vamos enfrentar este ano a reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência é 

contra as mulheres. O maior presente que este País poderia dar no 8 de Março, além das 

flores, que recebemos com satisfação, é a retirada do projeto da reforma da Previdência em 

tramitação nesta Casa. É um projeto deletério. 

Nós brasileiras devemos mostrar cada vez mais nossa força à sociedade. Devemos ir às ruas 

hoje, no próximo dia 15 e sucessivamente até derrotarmos essa falsa reforma. 

É intolerável que o Presidente ilegítimo acabe com a aposentadoria diferenciada para as 

mulheres, exigindo idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição para o acesso a 

qualquer aposentadoria, bem como os 49 anos de contribuição para conquista do benefício 

integral. 

A diferença salarial já é mais de 24% - na América Latina, é de 25%. E eu pergunto: o salário é 

menor, e a aposentadoria é igual? A dupla jornada nos aborda historicamente, e a 

aposentadoria é igual? 

Nós queremos igualdade, mas somos diferentes. É por isso, Sra. Presidenta, que, neste 8 de 

Março, ressalto as conquistas, elevo o nome de mulheres importantes em nosso País, como o 

de Dilma Rousseff; de Loreta Valadares, que viveu na minha Bahia, a quem homenageio neste 

dia especial como feminista e ex-presa política; de Zuzu Angel, que homenagearemos por meio 

da aprovação de um projeto da bancada do PCdoB hoje. 

Neste dia, homenageio as mulheres brasileiras que neste momento se debatem contra a 

profunda injustiça da reforma da Previdência e do abate que fizeram da Presidenta eleita, 

detonando a natureza democrática de nosso sistema. 

Luto pela democracia e pela defesa dos direitos da mulher. 

Muito obrigada. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 8 de Março é sempre uma oportunidade de 

valorizarmos as conquistas femininas históricas, em todos os campos, e de renovarmos as 

nossas lutas. Todos os anos, o Dia Internacional da Mulher é fundamental na nossa agenda, 

mas em 2017 a data é ainda mais estratégica. Neste dia especial, temos de protestar em todos 

os espaços e ocupar as ruas e as redes para impedirmos graves retrocessos trazidos pelo 

Governo golpista de Michel Temer. 

Não podemos aceitar que se fragilizem ainda mais as condições das mulheres em nosso País, 

que já estão entre as principais vítimas de violência. Conforme o Cronômetro da Violência 

contra as Mulheres no Brasil, um estupro ocorre a cada 11 minutos no País. São cinco 

espancamentos a cada 2 minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. Há 179 relatos de 

agressão por dia. 

No mundo, a realidade também é preocupante. A Organização das Nações Unidas - ONU 

calcula que, de todas as mulheres que foram vítimas de homicídio no mundo em 2012, quase 

metade foi morta pelos parceiros ou por membros da família. Outro dado alarmante é a 

estimativa da Organização Mundial da Saúde - OMS: 35% das mulheres em todo o mundo já 

sofreram violência física ou sexual em algum momento da vida. 

Apesar da gravidade da situação no Brasil, vale lembrar que o primeiro ato de Temer ao 

assumir a Presidência da República, em maio do ano passado, foi enfraquecer o setor ao 

definir a extinção do Ministério das Mulheres. A Secretaria de Políticas para as Mulheres agora 

está vinculada ao Ministério da Justiça. 

O descaso do Governo golpista se reflete ainda nas sucessivas tentativas de enxugar recursos 

para a área. Exemplos não faltam. No dia 21 de fevereiro, surgiu um nocivo substitutivo ao 

Projeto de Lei nº 7.371, de 2014, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres. Nessa proposta, a ideia era transformar o fundo em orçamento geral para 

políticas de gênero em vez de reforçar as políticas de combate à violência. Na prática, houve 

uma tentativa de desvirtuamento total dos objetivos iniciais. 

Nós brasileiras devemos mostrar cada vez mais a nossa força na sociedade. São inaceitáveis 

as propostas de reforma previdenciária e trabalhista de Temer. É intolerável que o Presidente 

ilegítimo acabe com a aposentadoria diferenciada para as mulheres, exigindo idade mínima de 

65 anos, 25 anos de contribuição para acesso a qualquer aposentadoria e 49 anos de 

contribuição para conquista do benefício integral. 

O Presidente ilegítimo ignora as condições adversas derivadas da dupla jornada de trabalho e 

a realidade de que as trabalhadoras já possuem as remunerações mais baixas, mesmo quando 

ocupam os mesmos cargos que os homens. Segundo anos de estudos da Comissão 

Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe - CEPAL, os homens 

recebem salários cerca de 25,6% maiores do que as mulheres. Vale reforçar que a realidade 

da América Latina é a mesma em nosso País. 

Temer quer ainda precarizar as relações trabalhistas ao propor reforma que estimula contratos 

temporários de trabalho com menos direitos. Essa proposta também fragiliza a representação 

dos trabalhadores, além de fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado, trazendo 

perdas aos empregados. Nesse jogo desigual, as mulheres terão prejuízos ainda maiores do 

que os homens. Não vamos aceitar nenhum direito a menos! 
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Como diria a escritora feminista Simone de Beauvoir, temos de estar sempre vigilantes. Não 

podemos esquecer que basta uma crise política ou econômica para que os direitos das 

mulheres sejam questionados. Esses direitos infelizmente não são permanentes, e precisamos 

lutar para mantê-los e ampliá-los durante toda a nossa vida. Essa citação é extremamente 

válida no atual momento político.  

Enfrentamos uma onda conservadora contra as mulheres no mundo incentivada pelo 

Presidente Donald Trump nos Estados Unidos e, no Brasil, pelo golpista Michel Temer. Temos 

de reagir, a exemplo das americanas que tomaram as ruas no dia 21 de janeiro para exigir que 

o novo ocupante da Casa Branca respeite as mulheres. A marcha contou com mais de meio 

milhão de pessoas de diferentes estratos sociais, que lotaram as mesmas avenidas que Trump 

não conseguiu encher para a sua posse. 

É preciso resistir todos os dias, ainda mais no caso deste Governo, que desmonta políticas 

públicas de assistência e proteção às mulheres. A cada gesto, Temer demonstra que o 

Governo joga contra as mulheres. O golpista reforça preconceitos, a desigualdade, a 

intolerância e ameaça seriamente conquistas garantidas pelos Governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff, entre 2003 e 2016. 

Hoje é dia de nos unirmos para dar um basta ao desmonte. Vamos nos mobilizar em casa, no 

trabalho, nas ruas e nas redes para mostramos que não aceitaremos tanto desrespeito. Não 

daremos passos para trás. Somos mais da metade da população brasileira. Neste 8 de Março, 

Temer terá de ouvir a nossa voz! 
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hoje, esta importante data, não é motivo de festas. Esta não é uma data que tenha caráter 

festivo. Esta é uma data que tem caráter político! Esta é uma data que tem que mostrar a 

recusa das mulheres do mundo inteiro, especialmente do Brasil, à manutenção de estruturas 

arcaicas. 

Como é uma data com caráter político, quero falar especificamente para as 55 Deputadas 

Federais. Se as Sras. Deputadas Federais querem levar a cabo os discursos que fizeram hoje 

aqui, se querem que esta data seja representada como uma data de luta pelos direitos das 

mulheres e não de distribuição de rosas em sinais de trânsito ou de propagandas enganosas 

do Governo, as Sras. Deputadas Federais têm que dizer um "não" a essa reforma da 

Previdência, que é temerosa e contraria os interesses da mulher. 

Quero ver que Sra. Deputada Federal terá coragem de votar aqui a favor da reforma 

apresentada pelo Governo Temer. 

Diz o Presidente Temer que as mulheres brasileiras já têm expectativa de vida maior que a dos 

homens. Será que S.Exa. conhece uma trabalhadora do interior do Maranhão, que tem 

expectativa de vida de 62, 63 anos e não terá direito a se aposentar? Será que o Sr. Presidente 

sabe que a mulher tem jornada tripla? Sabe que uma professora que dá 60 horas de aula 

semanais ainda tem que trabalhar 30 horas dentro de casa semanalmente? 

A mulher, solteira ou casada, com filhos ou não, trabalha, em média, 5 horas e meia por dia em 

atividades domésticas, enquanto o homem não atinge nem 1 hora. 

Se as Deputadas Federais realmente defendem a mulher brasileira, não podem votar a favor 

dessa temerosa reforma da Previdência. 

Deputadas, a grande homenagem à mulher brasileira é dizer "não" a essa reforma, 

apresentada por um Governo que não tem legitimidade para destruir os direitos sociais 

alcançados por meio da Constituição de 1988. 

Viva a mulher brasileira! 

Não à reforma da Previdência! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da 

Mulher. Mas a pergunta que não quer calar é esta: temos mesmo o que comemorar? Só o fato 

de as mulheres ainda precisarem ter um dia específico para lembrar da sua importância, de 

suas lutas e conquistas já é um sinal de que estamos no meio do caminho. A data existe, 

porém, para celebrar a luta pelo fim da desigualdade de gênero e colocar em pauta questões 

que precisam ser discutidas sistematicamente. Essa é sua importância. 

O dia de hoje tem caráter mais político do que festivo. É quando se pode, mesmo em meio a 

distribuição de flores nos sinais de trânsito e promoções em órgãos públicos, bater o pé e 

negar condições impostas pelo sistema patriarcal que eram tão bem aceitas na época de 

nossas avós e que se perpetuaram em nossa sociedade, duram até os dias de hoje. A reforma 

da Previdência, que prevê 65 anos de idade, no mínimo, e 25 anos de contribuição para se 

requerer a aposentadoria, independentemente do gênero, é um exemplo do que estou falando. 
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O argumento do Governo é que, atualmente, não faz mais sentido fazer essa diferenciação, já 

que elas vivem, em média, mais tempo que os homens, que ocupam igualmente os postos de 

trabalho e que, por isso, devem se aposentar mais tarde e com regras iguais às dos homens. 

São argumentos contraditórios com a realidade. 

Na reforma, esqueceram de pontuar que a mulher tem a segunda e a terceira jornada. Passam 

mais de 5 horas por dia trabalhando em casa, sem contar o tempo que gastam no emprego. 

Enquanto os homens se dedicam apenas 1 hora por dia - 1 hora! - às tarefas domésticas, 

independentemente de ser a família pequena ou não ou de estarem desempregados ou não. 

E as professoras? Muitas ficam 60 horas semanais em sala de aula. O trabalho é desgastante 

e exige muito preparo físico, psicológico e intelectual. Mesmo que países desenvolvidos 

tenham adotado idade mínima semelhante para homens e mulheres, o Brasil não está 

preparado para isso. 

A exigência de 49 anos de contribuição e 65 de idade para se aposentar desconsidera a tripla 

jornada, os salários inferiores e o prejuízo em suas carreiras pelo simples fato de exercerem a 

mais nobre de todas as funções da humanidade: a maternidade. 

As mulheres passam maior parte da vida trabalhando. Isso significa, portanto, uma realidade 

oposta às agitações que os entusiastas da reforma vêm fazendo. As mulheres trabalham mais 

ao longo da vida e, mesmo aposentadas, seguem cumprindo socialmente com as tarefas não 

pagas e omitidas nos orçamentos do Estado. 

Nobres Parlamentares, essa reforma da Previdência é uma sequência de erros. É um erro 

querer igualar realidades tão distintas, porque o Brasil é muito diverso e muito desigual para 

comparar condições de vida, de moradia e de região entre mulheres e homens. É um erro 

querer acabar com as conquistas sociais da Constituição Federal de 1988. A cada cem 

aposentadorias por tempo de contribuição concedidas, apenas 30 são para as mulheres. Por 

que? Porque elas simplesmente não conseguem aposentar-se por tempo de contribuição, 

infelizmente. 

Outro ponto que precisa ser discutido é o aumento da idade mínima, de 65 para 70 anos, para 

se conseguir o Benefício de Prestação Continuada, com uma transição na proposta do 

Governo muito mais rápida do que as dos demais benefícios. É um retrocesso social, 

desumano e falta de compromisso com as idosas brasileiras. 

Temos que lutar e nos unir com as mulheres que estão nas ruas protestando contra os 

retrocessos de uma reforma que pretende tirar as vitórias das mulheres e também os direitos 

de todas trabalhadoras. Vamos refletir e fazer com que o dia 8 de março seja, de fato, um dia 

de celebração, comemoração e de alegria. Por enquanto, só posso dizer que a luta está 

apenas começando. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Federal de reforma previdenciária. Expectativa de rejeição da proposta na Câmara dos 

Deputados. 

________________________________________ 

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

Enquanto a Deputada Jandira Feghali vai à tribuna, eu queria cumprimentar todas as mulheres 

pelo Dia Internacional da Mulher e lamentar que a reforma da Previdência discrimine as 

mulheres, de maneira odiosa e lamentável. Essa reforma deve ter sido gestada por alguém que 

deve ter nascido de um jumento, e não do ventre de uma mulher! Se não fosse assim, 

certamente haveria um tratamento diferenciado e não se igualaria a idade para homem e 

mulher, deixando de reconhecer a importância da dupla jornada de trabalho da mulher. Por 

isso, o nosso repúdio a essa reforma da Previdência. 

Eu espero que esta Casa tenha Deputados independentes, que possam derrotar essa reforma, 

que não sejam filhos de chocadeiras, que respeitem seu pai, que respeitem sua mãe, que 

votem a reforma da Previdência respeitando as mulheres! O que primeiro temos a fazer para a 

valorização das mulheres é isto: impedir que essa reforma da Previdência seja aprovada com 

total discriminação. 

Não a essa reforma! Defesa das mulheres hoje e sempre! 
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sra. 

Presidente, inicialmente quero homenagear todas as mulheres Parlamentares, que superam 

milhões de obstáculos para estar aqui neste plenário. 

A cultura pesa sobre nós, a responsabilidade doméstica pesa sobre nós, a responsabilidade 

materna, para quem tem filho, pesa sobre nós. E não é fácil a luta política. Não temos dupla 

jornada, temos tripla jornada e passamos parte da semana fora das nossas casas e das 

nossas cidades. E eu ainda tenho filho adolescente. 

Essa é a realidade que as mulheres Parlamentares vivem. Por isso, elas, independentemente 

de partido, merecem todas as nossas homenagens. 

É muito bom ver que a Mesa dos trabalhos hoje está sendo presidida pelas mulheres em 

rodízio, o qual permanecerá em dois momentos deste plenário: agora e em uma sessão 

extraordinária que será dedicada à votação de projetos relativos a gênero. 

Então, neste primeiro momento, quero me reportar a questões amplas, mas que também têm 

desdobramentos sobre as mulheres. A primeira questão ampla, muito característica do dia 8 de 

março, é a movimentação que está havendo no mundo inteiro. Há hoje 50 países indicando às 

mulheres o slogan #EuParo, indicando uma tomada de consciência diferenciada do processo 

normal de comemoração do Dia Internacional da Mulher.  

No mundo inteiro, há dificuldades a superar, dificuldades econômicas a superar. O capitalismo 

está em crise há muito tempo. Isso obviamente gera impactos sociais nas populações da 

grande maioria dos países, com um impacto mais acentuado sobre a vida das mulheres. 

É dentro dessa organização mundial que o Brasil se insere, levantando a bandeira dos direitos 

civis, dos direitos sexuais reprodutivos, da diversidade humana, da luta contra a violência e 

contra a cultura do estupro. E, aqui no Brasil particularmente, estamos levantando, como o 

restante da América Latina, a bandeira contra os retrocessos de conquistas sociais 

importantes, dos quais estamos em risco neste momento. 

Na semana que agora passou, logo depois do carnaval, muitas notícias vieram à tona. É bom 

lembrar que, em 2 dias, o Governo perdeu dois Ministros: um argumentando licença para 

tratamento da saúde, e outro argumentando problema de saúde; um do PSDB, o José Serra, e 

outro do PMDB, o Eliseu Padilha. 

Não questiono aqui o problema de doença, porque não conheço. Mas isso mostra que há, 

neste Governo, uma dissolução de representação cada vez maior, à medida que a conjuntura a 

as delações avançam. À medida que a vida avança, este Governo vai tendo dificuldade de se 

segurar. 
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Mas é bom dizer que, exatamente neste momento da vida brasileira, em que tudo está em 

questão, em que a criminalização da política é uma marca, não é possível que nós imaginemos 

que, neste País, o que era legalmente aceito passe a ser ilegal, independentemente da 

mudança constitucional e da mudança legal. Cito, por exemplo, o financiamento de caixa um, 

que era legal. Ninguém pode ser criminalizado no período dessas regras em vigor. 

Vemos que o primeiro pilar deste momento conturbação é a intolerância; que o segundo pilar é 

a criminalização da política, particularmente da esquerda; e que o terceiro pilar é uma agenda 

profundamente regressiva, que tem um impacto imenso na sociedade brasileira.  

Porém quero destacar aqui, neste 8 de março, o impacto que essa agenda regressiva sobre as 

mulheres. Somada à intolerância, essa agenda tem aumentado a violência contra a mulher. Os 

dados, inclusive do carnaval, não nos deixam mentir. Na mídia, nas redes sociais, na vida 

concreta e na vida real, hoje a violência contra as mulheres é algo marcante sob todos os 

aspectos, em todas as suas áreas de atuação. 

Quando olhamos a reforma da Previdência, em que quero me deter um pouco mais, 

observamos que ela tem uma agenda gravíssima, particularmente com relação às mulheres e 

particularmente com relação às mulheres pobres, entre as quais se concentra a maioria das 

mulheres negras. 

Quando a Deputada Benedita da Silva discursava há pouco no Grande Expediente, eu disse, 

no meu aparte, que, se a reforma da Previdência exige uma carência de 25 anos de 

contribuição, sabemos que as mulheres estão excluídas do alcance da aposentadoria.  

Se hoje a média dos trabalhadores brasileiros contribui 6 meses por ano, eles terão, para 

atingir 300 contribuições, que são os 25 anos, trabalhar por 50 anos. Essa é uma matemática 

simples.  

As mulheres têm maior rotatividade, maior grau de precarização, maior jornada de trabalho, 

menor salário. E, mesmo com a emenda constitucional sobre o trabalho das empregadas 

domésticas que aprovamos aqui, grande parte delas nem sequer foi formalizada na sua 

carteira de trabalho, e são as mulheres negras. 

Então, imaginem o que é o aumento da carência de 15 anos para 25 anos. Nenhuma mulher 

vai chegar lá. Hoje, com carência de 15 anos, a maioria já se aposenta por idade, já com 60 

anos. A reforma aumentará em 5 anos a idade, que passará para 65 anos, e aumentará a 

carência para 25 anos. Isso representa a exclusão das mulheres da cidade e de 100% das 

mulheres do campo. Nenhuma mulher do campo alcançará o beneficio previdenciário.  

Soma-se a isso a redução da pensão para 50%, desvinculando o valor mínimo do salário 

mínimo e sem que possa ser acumulada a pensão do marido.  

Imagine, Deputada, uma família em que a mulher ganha 1 salário mínimo e o marido também 

ganha 1 salário mínimo. Se um dos dois morre, o outro receberá a pensão pela metade ou a 

aposentadoria de um. Ou seja, abruptamente, a renda dessa família sairá de 2 salários 

mínimos e irá para 1 salário mínimo, porque não se poderá nem sequer acumular meio salário 

mínimo de pensão com 1 salário mínimo de aposentadoria. 

Quando pensamos no Benefício de Prestação Continuada - BPC, a questão é grave também, 

porque as mulheres em geral são as cuidadoras dos filhos com deficiência, dos idosos e dos 

idosos pobres. Quem recebe o BPC são pessoas que têm, no máximo, um quarto de salário 

mínimo de renda per capita. Se eu desvinculo esse benefício do salário mínimo e aumento a 

idade para 70 anos, obviamente boa parte dessas pessoas ficará num limbo de pelo menos 5 
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anos. Digo a partir de 70 anos porque, a cada mudança de sobrevida divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, essa idade sobe, seja de 65 anos na 

aposentadoria, seja de 70 anos no BPC. 

Portanto, há um grau de crueldade e de imensa desumanidade nessa proposta, que tem um 

conceito que passa a considerar que a aposentadoria é para morrer, que aposentadoria de 

risco é depois que se fica doente, que não há nenhuma especificidade na sociedade brasileira, 

nem a das mulheres, nem a dos professores, nem a dos trabalhadores em atividade de risco.  

Querem considerar que essa não é uma questão intergeracional, porque eu estou empurrando 

a juventude que tem condições para contribuir diretamente numa previdência aberta, e estou 

retirando os servidores públicos de um fundo público, abrindo-o ao mercado previdenciário 

aberto. 

Então, além de toda a perversidade de encaixar a Previdência na PEC de Gastos - o problema 

não é o déficit, pois é mentira que haja um déficit na Seguridade Social -, eu ainda vou fazer 

um conluio com o mercado financeiro aberto, para a previdência dos brasileiros que podem 

pagar uma previdência privada. 

Obviamente, as mulheres deste Congresso não podem, nenhuma delas, votar nessa reforma 

da Previdência. Precisamos fazer com que 308 votos não aprovem essa reforma cruel, 

perversa, de conluio com o mercado financeiro e de quebra da Constituição de 88. 

Muito obrigada, Sra. Presidente. 
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A SRA. LUANA COSTA (PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados e demais presentes, hoje nós comemoramos o Dia Internacional da 

Mulher, data que levou o mês de março a ser celebrado como Mês da Mulher. Nós temos 

muitos motivos para comemorar, mas temos muitos motivos para repensar, principalmente nós, 

Parlamentares. 

Estamos em um dos momentos mais difíceis da história e da política do País. Assistimos na TV 

a cenas de comemoração e festa para um homem conhecido que matou e esquartejou a 

mulher que dizia ser sua namorada e jogou os pedaços do corpo dela aos cachorros. E esse 

homem é motivo de comemoração para outros homens. 

Neste mesmo momento, nós vemos os direitos constitucionais das mulheres serem 

questionados nessa reforma da Previdência, o que nos faz pensar: "Será que estamos no rumo 

certo?"  

Este é um dia em que temos que refletir. 

Por isso, eu quero parabenizar as mulheres que estão encabeçando um grande movimento 

que está ocorrendo hoje no Estado do Maranhão, onde infelizmente há muitas barreiras a 

serem superadas. Hoje elas estão mobilizadas, em mais de dez pontos do nosso Estado, para 

dizer "não" à reforma da Previdência. 

Hoje, Dia Internacional da Mulher, é um dia em que nós todas - mulheres Parlamentares, 

mulheres donas de casa, mulheres chefes de família, mulheres indignadas com as 

repreensões e dificuldades, mulheres mães, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres 

domésticas, mulheres que têm filhos deficientes, mulheres que têm maridos desempregados - 

precisamos agir.  

Nós, como representantes de tanta gente que nos deu votos e precisa da nossa voz, temos 

que nos posicionar de forma a garantir os direitos que, muitas vezes, não foram constituídos 

por nós. Nós, mulheres Parlamentares, temos o dever, neste momento, de nos posicionarmos 

a favor da população do nosso País.  

Muito obrigada, mulheres que estão imbuídas em melhorar a situação do País.  

Pelo Maranhão, pelo Brasil, vamos à luta e vamos dizer "não" à reforma da Previdência que 

está aí!  

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
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A SRA. LUIZIANNE LINS (PT-CE. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidente, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, mulheres brasileiras - e dirijo-me especialmente às minhas 

conterrâneas do Estado do Ceará -, o dia 8 de março se caracteriza no mundo inteiro e em 

nosso País como um momento importante, em que trazemos à esfera pública visibilidade em 

relação às condições da mulher. 

Longe de ser uma data somente festiva, o dia 8 de março é, na verdade, o momento de 

relembrarmos que nós mulheres ainda temos que lutar, no século XXI, por condições mínimas 

e dignas de vida, simplesmente por termos um sexo diferenciado. É importante sempre 

lembrarmos, embora isto pareça invisível em outros momentos, que a sociedade é dividida em 

dois sexos, e até mais, devido às várias questões que hoje dizem respeito à população LGBT. 

Contudo, neste momento, precisamos dizer às mulheres brasileiras que este ano nós temos 

mais motivos para lutar: nós estamos diante de uma reforma da Previdência que acaba ou que 

golpeia, de forma dura, direitos conquistados pelas mulheres ao longo de muitas lutas neste 

País.  

Primeiro, o Governo golpista de Michel Temer nos tirou poder, ao extinguir a Secretaria das 

Mulheres, que antes tinha status de Ministério e era ligada à Presidência da República. Depois, 

tirou as mulheres que estavam em cargos de Ministra e deixou apenas o poder machista e 

misógino em seu lugar. Agora, este mesmo Governo quer destruir o nosso futuro, pois não 

consegue compreender - ou melhor, consegue entender sim, mas quer tirar à fina força o 

direito das mulheres - que as mulheres já têm uma tripla jornada de trabalho, que trabalham em 

média mais do que os homens. 

E esta não é uma simples fala emocional das mulheres. Segundo pesquisa do IPEA, as 

mulheres alcançam uma jornada de trabalho de 53,6 horas, contra 46,1 horas dos homens. O 

trabalho doméstico, também não remunerado, e os cuidados com a família e os filhos dificultam 

ainda mais o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e a permanência neste. Além de 

tudo, muitas de nós trabalham mais e ganham menos. 

Mesmo assim, a sanha desse Governo, um governo ilegítimo, que chegou ao poder por meio 

de um golpe, é acabar agora com os direitos das mulheres, através da reforma trabalhista e da 

reforma da Previdência. 

Companheiros e companheiras, Deputados e Deputadas, chocolate é bom, adoça a vida, eu 

gosto. Flores são maravilhosas também. Perfumam a nossa vida, é muito bom. Mas podemos 

trabalhar e comprar essas coisas. O que não podemos comprar, na verdade, é o respeito e a 

compreensão dos homens de que têm que estar ao nosso lado nesta luta. Isso não podemos 

comprar. 

Por isso, temos que ir à luta. Por isso, temos que lutar. Por isso, temos que brigar, porque 

muitos homens não compreendem o que é o feminismo. O feminismo não é uma luta de 
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mulheres que querem ser melhores do que os homens. O feminismo existe porque existe 

desigualdade de condições na sociedade, no trabalho, na saúde, que se manifesta em cada 

atitude do cotidiano, que se manifesta em cada momento em que o feminino é subordinado de 

forma grosseira ao masculino. 

No Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. E falamos de uma 

violência que, durante muitos anos, sequer foi tratada como violência praticada contra seres 

humanos. Somente em 2006, a violência doméstica virou crime, por meio da Lei Maria da 

Penha. E podemos imaginar o que acontecia entre as quatro paredes de uma casa, em todos 

os setores da sociedade, independentemente de classe social: mulheres sendo espancadas, 

tanto da classe alta quanto da classe média e da classe baixa. A diferença é que, nas 

comunidades mais simples, onde as casas são coladas umas às outras, essa violência era 

explicitada pelo horror pelo qual as mulheres passavam, quando tinham que gritar e pedir ajuda 

porque estavam sendo violentadas pelos seus próprios companheiros. 

Digo isso porque sou Relatora da Comissão Mista da Violência contra a Mulher, que reúne 

Câmara e Senado e trabalha de forma árdua há 2 anos no intuito de colaborar para que 

diminua a violência praticada contra as mulheres no Brasil. 

Eu gostaria de chamar especial atenção para esta violência institucional que nós estamos 

sofrendo, através da famigerada e cruel reforma da Previdência, assim chamada. Ela significa 

que o Governo golpista não quer que nenhum trabalhador ou nenhuma trabalhadora se 

aposente mais. 

Particularmente nós, mulheres, a partir da nossa luta e da compreensão de que somos vítimas 

do trabalho e dessa sociedade masculina, machista e misógina - e em função de tudo que 

sofremos nesta jornada -, poderíamos ter a diminuição dos 55 anos de serviço. Agora querem 

nos igualar, desconsiderando a nossa condição de trabalho, desconsiderando as nossas 

conquistas! 

E esse Governo, que tirou as mulheres dos Ministérios - são Ministérios brancos, machistas e 

masculinos -, que pensa o poder de forma burocrática, que acabou com a Secretaria Nacional 

de Mulheres e que agora tenta usurpar os nossos direitos através da reforma da Previdência e 

da reforma trabalhista, vem dizer que tem sensibilidade em relação às condições das mulheres! 

Eu lamento profundamente que a Câmera Federal esteja diante de uma reforma de retrocesso 

como esta, que vai marcar profundamente o nosso País. 

Para finalizar, eu gostaria de dizer que nós tivemos muitos avanços nos últimos anos, nos 

Governos de Lula e da Presidente Dilma. Nós fomos empoderadas, do ponto de vista da 

criação de espaços institucionais. Participamos ativamente dos rumos do Governo, ocupando 

inclusive postos importantes no comando do País. Saímos da esfera a que infelizmente muitos 

homens, por incompreensão, por ignorância ou por pura brutalidade, queriam nos aprisionar. 

Agora o Governo ilegítimo pretende atacar o nosso direito a uma aposentadoria digna. Essas 

medidas precarizam, ainda mais, as relações de trabalho, aumentam a informalidade e retiram 

garantias e direitos sociais. 

Por isso, este 8 de março deve ser marcado pela resistência, pela mobilização e pela 

organização das mulheres para a garantia dos seus direitos e propostas. Nós temos que nos 

debruçar hoje, nesta Casa, sobre projetos que diretamente digam respeito à condição feminina. 

E todas as mulheres do Brasil, em mais de 30 cidades, saíram às ruas para dizer que o 8 de 

março infelizmente é ainda um dia de muita luta e de muita resistência. 
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Para concluir, eu gostaria de conclamar as mulheres brasileiras a lutar nas ruas contra a 

reforma da Previdência, contra o Governo golpista de Michel Temer e contra todos aqueles que 

impedem o nosso futuro! 

Muito obrigada, Sra. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabemos que o 8 de março não é uma comemoração 

festiva e que, a cada ano, cabe menos a distribuição de flores e chocolates, pelo dia especial e 

dedicado às mulheres. É um momento de reflexão sobre a história das mulheres, uma história 

marcada por opressão, repressão e violência. Este é um dia para organização, mobilização, 

muitas lutas e conquistas. 

Neste ano, somos convocadas a sair do lugar, a sair das nossas zonas de conforto e nos 

movimentar, a ir para o confronto e não permitir o retrocesso e a retirada de direitos duramente 

conquistados. 

Todos os dias, nós nos deparamos com a violência e nos assustamos com as suas mais 

diversas e brutais expressões, que vêm nesta árdua batalha. E se insiste em naturalizar a 

cultura machista e misógina, tão presente e arraigada em nossa sociedade. Cresce a galope, 

mostra-se e instala-se a violência institucional contra as mulheres, quando assistimos ao 

desmonte proposto ao País com a reforma da Previdência, por meio da PEC nº 287, de 2016, e 

com a reforma trabalhista, por meio do Projeto de Lei nº 6.787, de 2016. Nunca um assunto foi 

tão importante para nós como este! 

Primeiro, o Governo Temer nos tirou poder, extinguindo a Secretaria das Mulheres, que tinha 

status de Ministério. Tirou as mulheres do Governo, colocando machistas e misóginos em seus 

lugares. Agora, quer destruir o nosso futuro! 

Diferentemente dos homens, além de enfrentarmos maiores dificuldades para conseguir e 

manter um emprego, trabalhamos 7,5 horas a mais que os homens, devido à nossa dupla 

jornada de trabalho. Segundo estudo realizado pelo IBGE - e destacado no Projeto Retrato das 

Desigualdades de Gênero e Raça, do IPEA -, as mulheres alcançam uma jornada de trabalho 

de 53,6 horas, contra 46,1 de jornada dos homens. Portanto, o trabalho doméstico, não 

remunerado, os cuidados com a família, filhos e casa dificultam ainda mais o acesso das 

mulheres ao mercado de trabalho e a permanência neste. 

Imaginem o cálculo dessa carga horária, associada ao longo de toda uma vida de trabalho? 

Quanto tempo as mulheres vão trabalhar a mais que os homens? E que se considere, ainda, 

que temos remuneração inferior, temos maior grau de escolaridade e ainda temos essa 

proposta de acabar com a distinção entre homens e mulheres para efeito de aposentadoria, 

aumentando-se o tempo de contribuição. Como garantir igualdade de direito, sem reconhecer 

ou considerar as desigualdades de condições de vida? 

Essas reformas dificultam sobremaneira a vida das mulheres, em especial das negras, 

trabalhadoras domésticas, trabalhadoras rurais, professoras, idosas e mulheres com 

deficiência.  

Durante o Governo de esquerda, nos últimos 10 anos, nós mulheres fomos empoderadas, 

participando ativamente dos rumos do Governo e da sociedade, ocupando postos importantes 

no comando do País, saindo da esfera a que muitos homens queriam nos aprisionar. Agora, o 
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Governo ilegítimo pretende atacar nosso direito a uma aposentadoria digna. Essas medidas 

precarizam ainda mais as relações de trabalho, aumentam a informalidade e retiram garantias 

e direitos sociais. 

Por isso, este 8 de março deve ser marcado pela resistência, pela mobilização e pela 

organização das mulheres, para a garantia de direitos e a derrota das propostas encaminhadas 

ao Congresso. 

Amanhã, nós nos uniremos ao movimento de greve. Vamos parar e marchar com as mulheres, 

por nenhum direito a menos! 
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Sumário 

Transcurso do Dia Internacional da Mulher. Regozijo com a formação da primeira equipe de 

fisioterapeutas do Brasil capacitada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, pelo 

Hospital Central do Exército em conjunto com o 1° Batalhão de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear - DQBRN. Apoio à luta feminina pela preservação de direitos das 

mulheres e contra a proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sra. 

Presidenta, companheiras Deputadas Federais que compõem a Mesa desta sessão do dia 8 de 

março, o Dia Internacional da Mulher, dia de luta, demais Deputadas e mulheres brasileiras, 

nesta semana, o Hospital Central do Exército, maior hospital militar da América Latina, e o 1° 

Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear - DQBRN estão formando a 

primeira equipe de fisioterapeutas do Brasil capacitada em defesa química, biológica, 

radiológica e nuclear. Esse é um marco importantíssimo na história da saúde no Brasil. 

O serviço de fisioterapia é chefiado pela primeira mulher indígena a se tornar oficial das Forças 

Armadas do Brasil, a amapaense, nossa conterrânea, Silvia Nobre, da etnia waiãpi. Ela é 

referência nas áreas de emergência, terapia intensiva e fisioterapia hospitalar, e, agora, no 

sistema de defesa química, biológica, radiológica e nuclear do Exército Brasileiro. 
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O Hospital Central do Exército é o único hospital do Brasil com o atendimento de fisioterapia 

em emergência durante as 24 horas do dia, com formação específica em resgates e transporte 

aeromédico, e o único na América Latina cujos fisioterapeutas intensivistas e emergencistas 

são treinados em defesa química, biológica, radiológica, nuclear e habilitados para o pronto 

emprego e a ação em caso de sinistros ou atentados bioterroristas. Trata-se de um 

planejamento de segurança estratégica da 1ª Divisão de Exército, do Comandante do Hospital 

Central do Exército, Gen. Falcão; do Comandante do 1° Batalhão de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear, Cel. Anderson; e da Primeira-Tenente, como eu já disse, a 

indígena que é minha conterrânea, Sílvia Nobre Waiãpi. 

Nesta semana, formam-se as 12 Tenentes que servirão nesse hospital, 12 mulheres militares: 

Laisa Liane, Rachel Abreu, Danielle Paes, Tatiana Moutinho, Samaria Cader, Tatiana Alonso, 

Ana Ferreira, Mariana Chagas, Juliane Cavalcante, Amanda Abrantes e as fonoaudiólogas 

Vivian Veiga e Elaine Carneiro. 

Os senhores e as senhoras devem estar se perguntando por que tantos termos técnicos em 

um dia em que é para se falar de feminicídio e de misoginia. Para mim, que venho da Floresta 

Amazônica e tenho uma companheira conterrânea, a índia waiãpi, na chefia de um serviço 

desta natureza, é muito importante essa citação que faço nesta sessão do dia 8 de março, o 

Dia Internacional da Mulher.  

Sra. Presidenta, para concluir, quero deixar o registro de que as mulheres amazônidas do meu 

Estado, o Amapá, as quilombolas, as indígenas e as mulheres que compõem a Central Única 

dos Trabalhadores - CUT e os movimentos sociais estão em marcha na Praça Veiga Cabral.  

Juntamos o Amapá ao Brasil e ao mundo, quando nós mulheres, a partir deste 8 de Março, em 

uma ação planetária, estamos em luta. Não é um dia de comemoração. Nós lutamos para 

preservar os direitos que já estão garantidos. 

Por esse motivo, nós nos posicionamos contra essa reforma da Previdência, cheia de 

crueldades, principalmente com a mulher brasileira.  

Não à reforma da Previdência! 

Muito obrigada, Sra. Presidenta. 
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________________________________________ 

Sumário 

Homenagem às mulheres ao ensejo do transcurso do Dia Internacional da Mulher. 

Contrariedade com as deficiências da proposta do Governo Federal de reforma previdenciária, 

em prejuízo de direitos femininos. 

________________________________________ 

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

Presidenta, Deputada Mariana Carvalho, quero apenas parabenizar, Deputada Soraya Santos, 

esta Casa não apenas porque hoje vamos votar uma pauta feminina, mas porque desde a 

semana passada temos votado projetos de importância para a mulher, para a criança, enfim, 

para a sociedade brasileira. 

Eu acho que o que se pede neste momento em que se discute a reforma da Previdência com 

os erros que ela apresenta - e ontem tanto eu, quanto V.Exa., Deputada Soraya Santos, 

dissemos claramente ao Ministro Henrique Meirelles que não concordamos com as 

deficiências, com as modificações no que diz respeito às mulheres brasileiras - é que é 

importante que se trate desse assunto de maneira clara. 

É importante que o Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia - eu vejo a Deputada 

Mariana Carvalho, presidindo os trabalhos -, nos autorize a fazer neste plenário uma discussão 

apenas sobre a questão da mulher na Previdência. Deputada Mariana Carvalho, V.Exa., junto 

com a Deputada Soraya Santos, podem encabeçar esse trabalho, envolvendo consultoria 

técnica e outros agentes do Governo que possam minimamente tentar explicar de onde surgiu 

essa maldade com as mulheres no Brasil. 

Então, hoje, Deputada Soraya Santos, não é apenas um dia de glórias, é um importante dia de 

luta de toda a bancada feminina desta Casa. 

Parabéns a V.Exa., Deputada Soraya Santos, e a todas as mulheres brasileiras, que têm nas 

suas 56 - poucas - Deputadas aguerridas a defesa dos seus interesses. 

Obrigada. 
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________________________________________ 

Sumário 

Luta contra a aprovação de proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência 

Social. Participação do orador em audiência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabi, 

Estado de Sergipe, destinada ao debate sobre a reforma previdenciária e os desafios da classe 

trabalhadora para a garantia de direitos.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Eu queria registrar e dar como lidos dois pronunciamentos nossos. O primeiro é sobre a 

reforma da Previdência. No segundo, parabenizo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabi 

por um grande debate que realizou no último domingo, com a presença do Presidente da CUT, 

da Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabi e de toda a população. 

O objetivo do evento era discutir um tema importante a reforma da Previdência, pois os 

trabalhadores rurais do Nordeste, especialmente os do Semiárido, não têm dúvida nenhuma de 

que só a pressão nos Deputados e nos Senadores pode impedir essa reforma que retira o 

direito conquistado de ter uma aposentadoria digna. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradecemos ao Deputado João Daniel. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo golpista, que não para de promover 

maldades, tenta agora intimidar o povo com a ameaça de cortes nos programas sociais, caso a 

sua proposta de reforma da Previdência não seja aprovada. 

Como se este desgoverno pensasse em programas sociais! Isso praticamente já acabou 

quando a PEC da Maldade foi aprovada e congelou recursos para educação e saúde; congelou 

salários, inclusive o salário mínimo; congelou os recursos para investimentos em obras e 

programas, inclusive os sociais, tudo isso por 20 anos. Durante 20 anos, a economia brasileira 

estará exclusivamente voltada para favorecer apenas três segmentos: empresários, banqueiros 

e credores internacionais. 

Os golpistas dizem: ou aprovam a reforma da Previdência ou acabamos com os programas 

sociais. Mas que escolha é essa? Com esta proposta da "morte por tempo de serviço", o que 

se tem é a exclusão de mais de 70% da população brasileira do sistema previdenciário. 

Para o DIEESE, esta proposta trata da desconstrução do setor da previdência pública no 

Brasil. Será um salve-se quem puder: aqueles que puderem migrar para a previdência privada 

irão fazê-lo, em especial a classe média, o que fragilizará ainda mais o sistema. 

Segundo aquela entidade, a tendência é que o sistema público de previdência se pareça, cada 

vez mais, como uma política social, e não com um direito. Vai virar um programa social que vai 

dar uma renda mínima para um conjunto muito pequeno da população mais pobre. Os demais 

deverão ir para previdência privada. Essa é a proposta. 

Vale salientar também que, ao desvincular o reajuste das aposentadorias da correção do 

salário mínimo, teremos o retorno, de forma cruel, das desigualdades sociais e regionais, 
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superadas, em grande parte, quando o Governo Lula tratou de promover a valorização do 

salário mínimo e de incrementar os programas sociais como o Bolsa Família e o FIES e 

também passou a investir em educação técnica e superior. 

Aí, sim, tivemos um impacto em todas as regiões do País, o que melhorou a vida das pessoas 

nos mais distantes e desassistidos Municípios e tirou da linha de pobreza mais de 40 milhões 

de pessoas. 

Portanto, não podemos dar ouvidos à ameaça dos golpistas. Vamos dizer um grande "não" a 

sua proposta de acabar com as aposentadorias, de aumentar o tempo de contribuição e de 

levar toda uma conquista do povo pelo ralo. 

Lutemos! Vamos para a rua para derrubar mais essa criação das mentes neoliberais golpistas! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que participamos de 

uma audiência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de Itabi, em que nós e o 

Presidente Estadual da CUT, Professor Dudu, fomos convidados para debater sobre a reforma 

da Previdência e os desafios da classe trabalhadora para garantir os direitos conquistados e 

continuar avançando. 

O evento ocorreu na manhã do último domingo, dia 5, e contou também com a presença da 

Dra. Fátima, do Programa Mais Médicos; do ex-Presidente do STR, Neto; da atual Presidenta 

do Sindicato Rural, Claudiane Santos Souza Oliveira, a popular Preta; e do companheiro Valci, 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 

Queremos saudar e mandar um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras que 

estiveram presentes e, na oportunidade, debateram sobre a situação atual no Brasil, a seca na 

região e o projeto de reforma da Previdência, que tem gerado muita apreensão entre eles. 

O STR de Itabi estará no calendário de luta em defesa de conquistas e direitos do povo 

brasileiro, e eu quero aqui reforçar que o nosso mandato está à disposição para ouvir a todos e 

debater vários temas de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras, entre eles a reforma da 

Previdência. 

Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da realização das reformas previdenciária, trabalhista e tributária para a retomada 

do desenvolvimento do Brasil. Crítica a propaganda da Central Única dos Trabalhadores - CUT 

sobre tentativa do Governo Federal de extinção do direito à aposentadoria. 

________________________________________ 

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

colegas Parlamentares, estamos vivendo um momento muito importante para retomarmos a 

geração de emprego e o desenvolvimento do nosso País. Eu, particularmente, participo da 

Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Tivemos hoje, inclusive, mais uma audiência 

pública muito interessante em que discutimos esse assunto e na qual vimos que o Brasil tem 

2% dos trabalhadores do mundo e 98% das ações trabalhistas. Algo está errado. Então, nós 

temos que discutir e analisar bem essas reformas. 

Eu queria aproveitar a oportunidade também para dizer que a Central Única dos 

Trabalhadores, a CUT, está distribuindo por todo o Brasil - na minha região já distribuiu 

também - panfletos em que diz que o Governo quer acabar com a nossa aposentadoria. E 

pergunta: "O Sr. Deputado Celso Maldaner é a favor ou contra?" É fácil dizer: "Vote contra a 

reforma previdenciária!", mas temos que ter um alto grau de racionalidade, temos que ter muito 

juízo, para não permitir o que aconteceu na Grécia, que, depois que quebrou, teve que 

encontrar uma solução. 

É claro que temos que analisar aspectos pontuais, por exemplo, a situação do agricultor 

familiar, aquele que realmente permanece no meio rural. Hoje, a mulher do campo se aposenta 

aos 55 anos, e o homem, aos 60, o que eu acho justo. Precisamos discutir muito esses e 

outros temas. Não se trata de simplesmente responder se o voto é a favor ou é contra. E eu 

não faço parte da Comissão Especial da Reforma da Previdência. 

É muito importante discutirmos a reforma previdenciária, a trabalhista e a tributária, para 

retomarmos o desenvolvimento e o crescimento do nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Muito obrigado, Deputado Maldaner. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com termos da proposta do Governo Federal para reforma da Previdência. 

Importância de mobilização de categorias profissionais e dos cidadãos para atuação junto aos 

Deputados Federais para impedimento de aprovação de matéria danosa aos direitos dos 

brasileiros.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Saúdo a 

todos e a todos. 

Eu gostaria de fazer um pronunciamento para traduzir um pouco do sentimento de milhões e 

milhões de brasileiros que estão totalmente indignados, inconformados com essa verdadeira 

injustiça que é a reforma da Previdência, que é totalmente absurda e de reforma não tem nada. 

Tínhamos, sim, que fazer uma reforma, mas para combater os excessos, as omissões e alterar 

aquilo que tem que ser alterado. Entretanto, infelizmente, a reforma da Previdência que chegou 

a esta Casa não é uma reforma; é uma PEC que acaba com a Previdência Social no nosso 

País, pois os jovens não vão ter interesse de contribuir para a Previdência Social, e, sem 

contribuição, como ficarão os recursos para pagar quem já está aposentado? Um jovem que 

hoje tem 28 anos vai se aposentar com 78 anos de idade. Ele não vai querer contribuir, ainda 

mais com essa reforma trabalhista, com a qual se pretende permitir a terceirização, determinar 

que o negociado prevaleça sobre o legislado etc. 

Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que, se essa reforma passar, ela vai quebrar a 

previdência pública no nosso País. Ela vai quebrar a Previdência e vai favorecer o sistema 

financeiro, os bancos, porque quem quiser se aposentar vai ter que ir para a previdência 

privada. 

Então, a PEC que tramita na Câmara dos Deputados é absurda, é uma maldade com a 

população brasileira. Infelizmente, é uma medida que penaliza o trabalhador, o aposentado, a 

professora, a mulher, os servidores públicos e a população mais pobre do nosso País. 

Desde 2015, propostas que retiram direitos e conquistas têm sido apresentadas pelos 

Governos. Mas eu reafirmo a minha posição coerente, o meu compromisso, que inclusive 

registrei em cartório quando fui candidato a Deputado Federal pela primeira vez: "Não voto 

contra os direitos dos trabalhadores, dos aposentados e dos servidores públicos, nem aumento 

de imposto para as pessoas mais pobres". Foi assim durante as medidas de ajustes fiscais, 

que vêm maldosamente sendo apresentadas desde 2015, e será agora contra essa PEC que 

acaba com a Previdência Social. 

Quero parabenizar todos os sindicatos, entidades e associações de servidores que lutam 

contra a reforma Previdência. De forma muito especial, quero parabenizar o SINDIFISCO de 

Minas Gerais, o SINFFAZFISCO, o SINDPÚBLICOS e o SITRAENG, que vêm fazendo uma 

grande campanha para mobilizar toda a população e conscientizar os servidores, a fim de que 

os Deputados não aprovem essa aberração. 
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A mobilização dessas categorias é fundamental na luta contra a aprovação dessas propostas 

que tramitam nesta Casa, pois a reforma coloca sob ameaça o principal mecanismo de 

distribuição de renda do nosso País: a Previdência Social pública e universal.  

Qual é o entendimento dessas entidades sindicais? O entendimento é o de que, da maneira 

como foi formulada pelo Governo, a proposta fere o direito dos trabalhadores - especialmente 

dos mais pobres - a uma sobrevivência digna.  

E por quê? Em primeiro lugar, porque o propósito da proposta é dificultar ao máximo o acesso 

à aposentadoria com a idade mínima de 65 anos que se pretende impor. Essa PEC absurda 

também retira os direitos das mulheres e dos professores e professoras e achata o valor da 

aposentadoria, ao dizer que serão necessários, no mínimo, 49 anos de contribuição para que o 

trabalhador tenha acesso a 100% da média do salário de contribuição, limitado ao teto do 

Regime Geral. 

Os sindicatos têm lembrado que a expectativa de vida varia conforme a atividade que o 

trabalhador desempenha e a região onde vive. O que isso significa? Isso significa que muitos 

trabalhadores vão contribuir a vida inteira, vão morrer e não vão conseguir se aposentar. 

Existem alternativas para aumentar a arrecadação, como, por exemplo, taxar as grandes 

fortunas, taxar os bancos, fazer a auditoria da dívida pública, combater a sonegação, que gira 

em torno de 30%. Então, existem várias alternativas. O que não é certo, não é correto, é o 

Governo jogar nas costas das pessoas mais pobres, das pessoas simples, dos trabalhadores, 

das mulheres, dos aposentados dos servidores públicos todos os problemas do nosso País. 

Isso é uma grande covardia, porque penaliza os mais pobres, em vez de colocar o dedo na 

ferida e combater a sonegação, fazer realmente uma reforma tributária no nosso País, 

combater as fraudes e taxar os bancos, que vão ser os grandes favorecidos com o fim da 

Previdência. 

Não há reforma; há o fim da Previdência, e isso vai favorecer a previdência privada. Quem não 

tiver recursos, vai ficar à mingua, não vai conseguir se aposentar dignamente, o que interfira 

nas questões sociais, pois prejudicará os pensionistas, os aposentados rurais. Então, isso não 

é certo. 

Eu queria terminar conclamando toda a população a se mobilizar, a conversar com o seu 

Deputado, na sua cidade, no seu Estado, aqui no seu gabinete ou onde estiver, e fazer um 

diálogo franco, olho no olho. Não vamos aceitar que esse absurdo se concretize no nosso País. 

O povo brasileiro não merece uma punhalada dessa pelas costas, que com certeza vai ferir de 

morte aquelas pessoas que mais precisam. 

"Não" ao fim da Previdência Social! 

Vamos votar contra a PEC 287/16! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Obrigado, Deputado Weliton Prado. Quero parabenizá-lo 

pelo pronunciamento e pela firmeza de V.Exa. ao ir contra a PEC 287. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Então, a PEC que tramita na Câmara dos Deputados é absurda, é uma maldade com a 

população brasileira. Infelizmente, é uma medida que penaliza o trabalhador, o aposentado, a 

professora, a mulher, os servidores públicos e a população mais pobre do nosso País. 

Desde 2015, propostas que retiram direitos e conquistas têm sido apresentadas pelos 

Governos. Mas eu reafirmo a minha posição coerente, o meu compromisso, que inclusive 

registrei em cartório quando fui candidato a Deputado Federal pela primeira vez: "Não voto 

contra os direitos dos trabalhadores, dos aposentados e dos servidores públicos, nem aumento 

de imposto para as pessoas mais pobres". Foi assim durante as medidas de ajustes fiscais, 

que vêm maldosamente sendo apresentadas desde 2015, e será agora contra essa PEC que 

acaba com a Previdência Social. 

Quero parabenizar todos os sindicatos, entidades e associações de servidores que lutam 

contra a reforma Previdência. De forma muito especial, quero parabenizar o SINDIFISCO de 

Minas Gerais, o SINFFAZFISCO, o SINDPÚBLICOS e o SITRAENG, que vêm fazendo uma 

grande campanha para mobilizar toda a população e conscientizar os servidores, a fim de que 

os Deputados não aprovem essa aberração. 

A mobilização dessas categorias é fundamental na luta contra a aprovação dessas propostas 

que tramitam nesta Casa, pois a reforma coloca sob ameaça o principal mecanismo de 

distribuição de renda do nosso País: a Previdência Social pública e universal.  

Qual é o entendimento dessas entidades sindicais? O entendimento é o de que, da maneira 

como foi formulada pelo Governo, a proposta fere o direito dos trabalhadores - especialmente 

dos mais pobres - a uma sobrevivência digna.  

E por quê? Em primeiro lugar, porque o propósito da proposta é dificultar ao máximo o acesso 

à aposentadoria com a idade mínima de 65 anos que se pretende impor. Essa PEC absurda 

também retira os direitos das mulheres e dos professores e professoras e achata o valor da 

aposentadoria, ao dizer que serão necessários, no mínimo, 49 anos de contribuição para que o 

trabalhador tenha acesso a 100% da média do salário de contribuição, limitado ao teto do 

Regime Geral. 

Os sindicatos têm lembrado que a expectativa de vida varia conforme a atividade que o 

trabalhador desempenha e a região onde vive. O que isso significa? Isso significa que muitos 

trabalhadores vão contribuir a vida inteira, vão morrer e não vão conseguir se aposentar. 

Vejamos, por exemplo, a situação do trabalhador rural, que é obrigado a começar a trabalhar 

mais cedo, de sol a sol, como meeiro ou na agricultura familiar de subsistência, e não tem 

como contribuir. 

Se essa PEC for aprovada da maneira como está, muitas pessoas no Brasil correm o risco real 

de trabalhar a vida toda e morrer sem conseguir se aposentar. 

Essa proposta é injusta também com pensionistas, especialmente com aqueles mais pobres. 

A maldade do Governo é desvincular o benefício do valor do salário mínimo. Ou seja, daqui a 

pouco, eles, que, na maioria dos casos, ajudam no orçamento familiar, não terão recursos 

sequer para se alimentar dignamente. 

O SINDIFISCO, o SINFFAZFISCO e o SINDPÚBLICOS têm manifestado ainda outra 

preocupação, que diz respeito ao futuro de milhares de cidades Brasil afora. Hoje, em mais de 

3.800 cidades (precisamente 3.875), a soma do que é pago aos segurados do INSS supera o 

repasse do Fundo de Participação dos Municípios e em 4.589 das nossas cidades, a renda dos 
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aposentados é maior do que a arrecadação municipal. Ou seja, o que movimenta a economia 

nesses Municípios é a aposentadoria. É com o dinheiro que os aposentados pagam ao 

comércio, à padaria, ao supermercado, ao setor de serviços, quando eles recebem o seu 

benefício no começo do mês. 

O que vai acontecer com essas cidades, se o acesso aos benefícios for restringido? Elas vão 

recorrer aos Estados? E os Estados vão pedir socorro à União? E a União tem conseguido 

socorrer Estados e Municípios? 

Esses importantes sindicatos de Minas já estão com campanhas na mídia que colocam o dedo 

na ferida. E nós também. O Deputado Estadual Elismar Prado também encaminhou documento 

ao nosso gabinete e está nas escolas, nas empresas, em contato com os trabalhadores, para 

dizer "não" a essa PEC. 

Não há déficit da Previdência! Isso é desculpa para o Brasil continuar a dar dinheiro a 

banqueiros e rentistas. Os dados são dos auditores da Receita, dos estudos que o 

SINDIFISCO, o SINFFAZFISCO e o SINDPUBLICOS apresentam. 

Não se pode considerar a Previdência como algo isolado, mas como parte da Seguridade 

Social criada com a Constituição de 1988. Portanto, não há que se falar em déficit. No fundo, o 

que se quer é economizar com as pessoas que trabalham, que dão o seu suor pelo País, para 

não faltar dinheiro para aqueles que não produzem um prego sequer, um parafuso sequer e 

que agora estão de olho no trabalhador da ativa para vender a ele um plano privado de 

previdência, na forma de capitalização, em que só tem direito ao benefício quem paga por ele. 

E mais grave: ele sabe qual será a sua contribuição, mas não o quanto receberá no futuro. 

O problema deste país não é a Previdência; é a dívida pública, que, no ano passado, consumiu 

45% do Orçamento-Geral da União - e para este ano há uma previsão de se gastar 54% do 

Orçamento com despesas financeiras, como amortizações, juros, encargos etc. Esse montante 

corresponde a 1 trilhão, 850 bilhões, ou seja, quase três vezes o que o Brasil vai investir na 

Previdência Social. 

A Previdência, por sua vez, vai custar 650 bilhões, ou 19% do Orçamento, e vai beneficiar 

diretamente 33 milhões de segurados e, indiretamente, 70 milhões de brasileiros. 

Os sindicatos têm mostrado ainda que, se quisesse, o Governo poderia arrecadar mais. Para 

isso, bastaria rever as isenções fiscais e combater a sonegação. Este ano, por exemplo, o País 

vai abrir mão de 56 bilhões em isenções. E ainda há a sonegação, que consome no mínimo 

30% de tudo o que a Previdência teria a arrecadar - algo em torno de R$ 210 bilhões. 

Então, eu gostaria de deixar registrado aqui este protesto e este alerta dos sindicatos da 

Secretaria da Fazenda de Minas e me somar a eles. Não aceitamos essa reforma da 

Previdência que o Governo pretende fazer. Vamos lutar contra ela! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Importância da implantação do Novo Regime Fiscal e da reforma da Previdência para a 

resolução da crise financeira e a retomada do crescimento econômico no Brasil. Discordância 

com os termos da reforma previdenciária proposta pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. MARCOS ROGÉRIO (DEM-RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, aqueles que nos assistem pelo sistema de comunicação da Câmara, diante dos 

mares tempestuosos que agitam e ameaçam a grande fragata brasileira, eu não poderia usar o 

meu Grande Expediente senão para abordar o quadro econômico e a reforma da Previdência. 

Neste momento, dirijo-me não apenas aos meus pares, mas a toda a Nação brasileira, 

perplexa, indignada, insegura com os surpreendentes e infaustos eventos que se avolumam 

nos noticiários econômicos.  

Os trabalhadores brasileiros, o povo real, as pessoas comuns, todavia, não assistem aos 

efeitos da aguda e prolongada crise financeira brasileira somente pela televisão. Não, 

senhores! Eles os sentem no bolso, eles os sentem nas prateleiras dos mercados, eles os 

sentem nas filas de emprego. 

Para muitos economistas, vivemos a pior recessão da história de nosso País. Os indicadores 

negativos se acumulam: em 2015, o Produto Interno Bruto - PIB do Brasil recuou quase 4%.  

Esse é, eminentes Parlamentares, um resultado desastroso. Para que se tenha ideia do 

tamanho do revés, entre 191 nações, o Brasil obteve o décimo pior desempenho econômico do 

ano, segundo levantamento realizado pelo Fundo Monetário Internacional. 

Senhores, como se não bastasse, a contração da economia em 2015, ainda no Governo 

petista, foi acompanhada por uma inflação elevadíssima, que castigou, sobretudo, as pessoas 

mais pobres do País. O valor do índice oficial de inflação medido pelo IPCA fechou 2015 com 

10,6% - a maior alta desde 2003. 

Felizmente, há sinais de que as nuvens cinzentas estão ficando para trás. Apesar disso, no 

corrente ano, o cenário permanece muito sofrido para os trabalhadores e empreendedores 

brasileiros. No PIB teremos, novamente, um resultado muito desfavorável. O tombo do PIB 

brasileiro em 2016 foi de 3,6%, de acordo com o IBGE.  

Se de novo compararmos o desempenho da economia brasileira em 2016 com o desempenho 

dos demais países, teremos uma decepção. Conforme os dados do FMI, encerramos o ano, 

mais uma vez, entre as dez nações com maior recuo do Produto Interno Bruto.  

O impacto da desaceleração econômica é enorme e arrasador. A taxa de desemprego já 

alcançou 12,6%, o que corresponde a cerca de 13 milhões de desempregados. São quase 13 
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milhões de pessoas privadas do meio de sobreviver, do meio de sustentar suas famílias. A 

crise é grave. Não se pode negar a evidência.  

Demais, outra consequência da redução da atividade econômica é a queda da arrecadação 

tributária, agravando a situação fiscal não só da União, mas dos Estados e dos Municípios 

brasileiros, e prejudicando a prestação de serviços públicos à população. 

Em verdade, fenômenos complexos, como os econômicos, raramente podem ser creditados a 

um único fator. No caso presente, não há dúvida de que um conjunto de elementos concorreu 

para o desastroso fracasso da economia brasileira. Todavia, é seguro afirmar que a atuação 

governamental é a grande responsável pelo atual estado de coisas. 

A partir de 2008, com a crise internacional originada no mercado de financiamento imobiliário 

norte-americano, o Governo brasileiro passou a tratar as finanças públicas com um zelo cada 

vez menor. Esse comportamento se ampliou consideravelmente sob a gestão da ex-Presidente 

Dilma Rousseff, que se afastou dos princípios de responsabilidade fiscal, permitindo que o 

endividamento público se tornasse insustentável e trazendo, como decorrência, o rebaixamento 

das notas brasileiras pelas agências internacionais de classificação de risco, a redução do 

investimento e a elevação dos juros. 

Tal política culminou no processo de impedimento da mais elevada autoridade da República, 

cuja admissibilidade foi aprovada nesta Casa de Leis, na sessão histórica do dia 17 de abril de 

2016. Posteriormente, nos termos constitucionais, coube ao Senado Federal o julgamento e a 

condenação de S.Exa. por crime de responsabilidade. 

A situação financeira chegou a um patamar que, se nenhuma providência for tomada, o País 

estará inafastavelmente insolvente. Este é um fato incontestável. 

Ainda que alguém não concorde com as medidas adotadas pelo Governo do Presidente Michel 

Temer, é inegável que, se o comportamento das receitas e despesas públicas mantiver o seu 

rumo, não terá a União condições de adimplir com os seus compromissos e manter suas 

políticas públicas em dia. 

Em menos de 3 anos, a dívida bruta do Governo geral saltou de 51,7%, em dezembro de 2013, 

para 70,3% do PIB em outubro de 2016. A despesa pública primária cresceu 51% acima da 

inflação no período de 2008 a 2015, enquanto a receita evoluiu apenas 14,5% no mesmo 

período. A conta não fecha, senhoras e senhores. 

Colegas, para aplacar situações severas como esta em que nós nos encontramos, não bastam 

palavras nem bastam sentimentos bonitos. A procrastinação em nada ajuda e é, não raro, o 

instrumento predileto dos espíritos pusilânimes que, hora ou outra, se aproveitam da situação. 

A gravidade de nossa atual condição exige uma resposta enérgica. Pensemos nos 13 milhões 

de desempregados, pensemos no povo que representamos. Não se devem protelar as 

medidas necessárias, deixar para depois, empurrar com a barriga, aplicando ações meramente 

paliativas, que não enfrentam o cerne do problema. Esta é uma atitude irresponsável, é brincar 

com a vida da nossa gente. 

Nesse sentido, as duas principais medidas financeiras propostas ao Congresso Nacional em 

2016, o Novo Regime Fiscal e, obviamente, a mais recente, a reforma da Previdência Social, 

são indispensáveis e inadiáveis. A primeira, já que foi aprovada e promulgada, possibilitará o 

equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento econômico do Brasil. 
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Já a reforma da Previdência foi recebida nesta Casa em 5 de dezembro, tornando-se a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. Agora, esta Casa, este Parlamento terá a 

oportunidade de estudar o texto, de realizar audiências públicas para ouvir a sociedade e de 

debater, com profundidade, a matéria e suas implicações. 

De minha parte, afirmo que votarei no que for melhor para o País e na solução que garanta a 

sobrevivência das contas públicas, que assegure o recebimento dos benefícios previdenciários 

pela população no futuro e que trate com justiça o trabalhador brasileiro. Obviamente que os 

eventuais excessos da proposição serão corrigidos pelo Congresso Nacional, não restam 

dúvidas disso. Esta é a nossa missão, e dela não nos divorciaremos. 

Ademais, na condição de membro titular da CCJC desta Casa, proferi voto em separado, no 

sentido da inadmissibilidade da proposta de Emenda à Constituição nº 287, da reforma da 

Previdência. 

O intuito da PEC é fortalecer a sustentabilidade do sistema de seguridade social mediante o 

aperfeiçoamento de suas regras, notadamente no que se refere aos benefícios previdenciários 

e assistenciais. Alega-se que a realização de tais alterações se mostra indispensável e 

urgente, para que possam ser implantadas de forma gradual e garantam o equilíbrio e a 

sustentabilidade do sistema para as presentes e futuras gerações. 

Entretanto, Sras. e Srs. Parlamentares, a PEC traduz inequivocamente retrocesso social à luz 

das conquistas asseguradas pela Constituição Federal de 1988, o que converte tais conquistas 

na área da Previdência em direitos que não podem ser suprimidos ou inviabilizados por meio 

de emenda à Constituição. É preciso reconhecer e deixar claro que, mesmo por via de 

emenda, há limites para mudanças constitucionais. 

Estou convencido de que a PEC afeta drasticamente expectativas de direito legítimas e mesmo 

direitos cuja aquisição se completa em curtíssimo prazo, impondo regras draconianas de 

cálculo de benefício e valores de pensões, ou mesmo inviabilizando a aquisição do direito, 

vulnerando assim o princípio da estabilidade das relações jurídicas, isso porque, ao 

estabelecer idade mínima sem distinção entre homens e mulheres, e excessivamente elevada 

de 65 anos, a proposição vai contra os princípios constitucionais da razoabilidade, 

proporcionalidade e igualdade. 

É certo que a trajetória da mulher nos últimos séculos é extraordinária: de uma educação 

baseada exclusivamente no cuidado do lar no período colonial para uma participação tímida 

nas escolas públicas mistas em meados do século XIX, seguida de uma presença hoje 

majoritária em todos os níveis de escolaridade. Ninguém nega esses avanços, bem como a 

sua expressiva participação no quadro docente da educação superior. 

Contudo, um dia após o Dia Internacional da Mulher, em 2017, o Brasil ainda é um dos países 

com maior desigualdade entre homens e mulheres, principalmente no aspecto profissional. De 

acordo com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, em 2014, 

as trabalhadoras brasileiras recebem aproximadamente 27% menos do que os homens que 

desempenham funções similares. Assim, na atual conjuntura, não é justo e razoável que a 

idade mínima para a mulher se aposentar seja igual à do homem, sem falar na dupla jornada. 

Ilustres pares, também não houve ponderação da proposição ao estabelecer o tempo de 

contribuição exigido para se atingir o direito à aposentadoria integral. A PEC 287/16 

praticamente extingue, por via transversa, a aposentadoria integral mediante a forma de cálculo 

proposta. Para a obtenção da integralidade da aposentadoria, será necessário trabalhar e 

recolher contribuições durante 49 anos, o que beira o irracional. Nesse ponto, também não 
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foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que, na prática, a 

aposentadoria por tempo de contribuição é extinta ou inviabilizada. 

No que tange à concessão do benefício de pensão por morte, o valor será equivalente a uma 

cota familiar de 50%, que, nesse caso, senhoras e senhores, será acrescida de cotas 

individuais de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite de 100% do valor do 

benefício instituidor, sendo que as cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de 

dependente e não serão reversíveis aos demais beneficiários. Com essa nova redação, a 

pensão por morte no Brasil ficará desvinculada do salário mínimo. 

Sr. Presidente, a pretendida regra deixará, mais uma vez, a proteção à família em situação 

vulnerável, contrariando o caráter sinalagmático da contribuição previdenciária.  

Sem dúvida, nobres colegas, haverá intenso prejuízo ao sustento familiar. Isso porque o 

benefício da pensão por morte não se destina diretamente ao segurado, mas aos seus 

dependentes, visando recompor ou manter o nível econômico da entidade familiar. 

E não é só isso. A PEC vai além. Essa reforma da Previdência prevê a elevação da idade 

mínima de aposentadoria se a sobrevida do brasileiro aumentar. Atualmente, no Brasil, a 

expectativa de vida do homem está em torno dos 70 anos, segundo dados do IBGE. Se esse 

índice aumentar 1 ano, a idade mínima poderá aumentar 1 ano, sem necessidade de se 

aprovar uma nova emenda constitucional. Essa elevação não trouxe contornos claros da idade 

mínima para aposentadoria, o que, a meu ver, ofende o equilíbrio entre Poderes, invadindo a 

competência legislativa inclusive desta Casa. 

Além disso, ao tratar do benefício assistencial, a PEC faz diversas alterações no art. 203 da 

Constituição de 1988, reduzindo o alcance do benefício. Entre as alterações, posso citar a 

extinção da garantia do valor mínimo do benefício assistencial, que, atualmente, é de 1 salário 

mínimo.  

Chamo a atenção dos nobres colegas para o fato de que essa desvinculação, além de reduzir 

efetivamente um expressivo contingente populacional à miséria, acaba, mais uma vez, por 

malferir diversos dispositivos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana; a garantia 

de um salário mínimo, que está prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal; e a 

necessidade de reduzir as desigualdades sociais e regionais, que está prevista no art. 3º 

Constituição Federal.  

Nesse contexto, é oportuno citar os ensinamentos de Eugênio Rosa de Araújo, que disse:  

"Num país de dimensões continentais como o Brasil, inserido num contexto socioeconômico e 

geográfico de país subdesenvolvido, por vezes pré-histórico, com graves distorções de 

distribuição de renda e diferenças climáticas e culturais significativas, importante foi a iniciativa 

do Constituinte originário em dotar o texto constitucional de mecanismos de equalização de 

desigualdades regionais, impedindo a manutenção de regiões em flagrante desnível em 

relação a outras do País, permitindo políticas públicas orientadas por um processo de 

desisonomia seletiva, isto é, conferindo tratamento diferenciado a determinadas regiões ou a 

determinadas atividades econômicas como meio de promover o desenvolvimento o mais 

equilibrado possível." 

Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, o benefício assistencial nada mais é do que a busca 

por esse equilíbrio social, e em hipótese alguma deve-se aqui discutir a redução do alcance do 

benefício.  
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Em relação à mudança do tratamento destinado à população rural, a matéria, mais uma vez, 

contraria os princípios da igualdade e da razoabilidade. É uma proposta necessária, mas 

perigosa. A aposentadoria rural é inserida na regra geral da reforma da Previdência, passando 

a exigir dos agricultores contribuição de forma individual, com uma alíquota sobre o limite 

mínimo da base de cálculo para o recebimento do benefício. 

Infelizmente, a PEC 287/16 desconsiderou por completo as condições mais difíceis e penosas 

de labor a que normalmente estão expostos os trabalhadores rurais, muitas vezes, com menor 

expectativa de vida, de sobrevida, do que os trabalhadores urbanos.  

Além disso, o tratamento isonômico também foi deixado de lado com a afetação das carreiras 

de segurança pública e desconsideração da atuação em condições de risco, estresse, 

insalubridade e periculosidade em que laboram policiais federais, policiais rodoviários e 

ferroviários federais, policiais civis dos Estados e do Distrito Federal, peritos oficiais de 

natureza criminal, policiais legislativos do Congresso Nacional e das demais Casas Legislativas 

e tantos outros que em sua atuação estão expostos ao perigo, ao risco, sem falar nos nossos 

servidores do sistema penitenciário e guardas municipais - todos estão expostos.  

Eu não tenho dúvida de que ser policial é trabalhar afeto à exposição ao risco potencial e 

efetivo durante o tempo laboral e no momento de descanso. Dando aos policiais o mesmo 

tratamento dos demais segurados, não somente a injustiça prevalecerá, mas, sobretudo, os 

efeitos nefastos para a qualidade do serviço de segurança pública.  

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma da Previdência, nos termos 

propostos pelo Poder Executivo, compromete o acesso à justiça e a inafastabilidade de 

jurisdição com a modificação sugerida ao § 3º do art. 109 da Constituição Federal. Digo isso 

porque a PEC condiciona a possibilidade de proposição das ações de natureza previdenciária 

perante a Justiça Estadual à hipótese de a comarca não ser sede de vara do juízo federal.  

Com efeito, atualmente, nas cidades onde não existe vara federal, é possível a propositura de 

ação previdenciária perante a Justiça Estadual, o que é medida de acesso à Justiça, 

considerando a ainda pouco expressiva interiorização da Justiça Federal e a situação de 

vulnerabilidade processual que caracteriza os segurados da Previdência Social e aqueles que 

visam a benefícios assistenciais. 

Entendo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a reforma da Previdência é necessária. O 

Brasil precisa da reforma da Previdência. No entanto, pela proposta que está aqui, talvez o 

Governo tenha tido realmente a intenção de assustar o Parlamento e a sociedade brasileira 

para que, ao discutir a proposta nesta Casa, com legitimidade, ela patrocinasse as mudanças 

necessárias para dar ao Brasil não a reforma que o Governo quer, mas a reforma de que o 

Brasil precisa.  

Por essa reforma nós vamos trabalhar mais, contribuir mais e receber menos na hora da 

aposentadoria. Não é esta a reforma da Previdência que os brasileiros esperam.  

Eu estou certo e votarei a favor da reforma da Previdência, mas da reforma da Previdência que 

respeita a Constituição brasileira, que respeita o direito adquirido, que respeita as garantias 

sociais dos trabalhadores brasileiros. É óbvio que faremos sacrifícios - ninguém discute isso -, 

mas não um sacrifício que imponha a impossibilidade do recebimento dos benefícios 

previdenciários.  

O nobre Parlamentar Edinho Bez pede um aparte, e eu o concedo, com muito prazer.  
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O Sr. Edinho Bez - Inicialmente, parabenizo nosso colega Marcos Rogério, que tem uma 

atuação exemplar nesta Casa. Concordo com parte do pronunciamento de V.Exa. Nós temos 

que fazer a reforma da Previdência. É uma questão de responsabilidade. Obviamente, a 

proposta que o Governo encaminhou para esta Casa não é um produto acabado, senão, não 

precisaria passar aqui pelo Congresso Nacional. Já está sendo discutida na Comissão 

Especial, virá para o plenário e, depois da decisão definitiva da Câmara dos Deputados, ao 

final de dois turnos, irá para o Senado Federal. Eu entendo que nós precisamos fazer a 

reforma. Lembro que o mundo hoje está integrado. No momento em que compra, em uma loja, 

um chip para o telefone móvel, o telefone celular, a pessoa já está integrada com o mundo. 

Não dá para negar isso. O que nós precisamos é atualizar o sistema. Obviamente, haverá 

algumas mudanças. De qualquer maneira, eu quero cumprimentá-lo pela explanação. V.Exa. 

demonstrou conhecimento dos detalhes. Está estudando, como a maioria dos Parlamentares - 

quase todos aqui. Mais Parlamentares deveriam trazer o assunto para que o discutíssemos no 

plenário, porque o momento é bastante propício. Parabéns!  

O SR. MARCOS ROGÉRIO - Muito obrigado, Deputado Edinho Bez. 

Deputado Domingos Sávio, V.Exa. solicita aparte, e eu o ouço, com muito prazer.  

O Sr. Domingos Sávio - Deputado Marcos Rogério, quero cumprimentá-lo. A sua exposição 

nos dá uma oportunidade ímpar de nos congratularmos com V.Exa. por essa preocupação que 

todos temos que ter com quem nós representamos, com o povo brasileiro, com a sociedade 

como um todo, com o Brasil. E, quando tratamos de um assunto como Previdência, temos que 

pensar no dia de hoje e no futuro, nas gerações futuras, mas com a responsabilidade, como 

V.Exa. bem disse, de respeitar a Constituição, os direitos adquiridos, as conquistas sociais. E, 

no momento, nós assistimos a um debate às vezes insano, talvez pela angústia de muitos. 

V.Exa. traz um debate lúcido, mostrando que é preciso, sim, enfrentar essa discussão, mas 

enfrentar para preservar e fortalecer a Previdência, para garantir os direitos dos trabalhadores 

e garantir os direitos dos aposentados, agora e no futuro. E, ao mesmo tempo, nós assistimos, 

como eu dizia, a alguns que de maneira um pouco atabalhoada partem para atacar todos. 

Basta ser Deputado da base do Governo, que já estão por aí espalhando que ele é a favor da 

reforma como ela está, e até de uma forma agressiva. Eu, desde o primeiro momento, quando 

li, disse: "Eu não voto e não aprovo esta reforma da maneira como ela está proposta." Ela tira 

direito da pessoa com deficiência, do trabalhador rural; tira direito dos idosos que têm acesso 

ao benefício pela LOAS; faz uma transição, no meu entendimento, abrupta. Enfim, na medida 

em que agride alguns direitos essenciais, nós temos que debater, melhorar o texto. E é 

possível, sim, achar o equilíbrio, porque nós precisamos do equilíbrio financeiro e fiscal do 

País. Mas além de fazer a reforma da Previdência, combatendo, aí, sim, as mordomias... E 

aqui dentro desta Casa, mordomias que possam alcançar todos os segmentos, o Legislativo, o 

Executivo, o Judiciário. Aqueles que têm salários de marajá, desses, sim, tem que ser cortado. 

Agora, do trabalhador, do professor, do policial militar ou civil, não. Nós precisamos ter bom 

senso nessa hora, achar um ponto de equilíbrio. E eu deixo muito claro: da maneira que está o 

projeto, eu não voto a favor. Mas nós também não podemos fugir do debate só porque estão 

nos ameaçando na rede social. Não, nós temos responsabilidade com o País. Vamos debater, 

vamos aprimorar o projeto, garantindo os direitos do trabalhador e do aposentado, e garantindo 

que no futuro haja dinheiro para pagar o trabalhador e o aposentado, porque não interessa a 

ninguém ver a Previdência ir à falência. Parabéns pelo grande debate que V.Exa. nos propicia! 

O SR. MARCOS ROGÉRIO - Muito obrigado a V.Exa., Deputado Domingos Sávio. 

Sr. Presidente, eu peço 1 minuto, apenas para concluir o meu pronunciamento, agradecendo 

os apartes que recebi. 



 

441 
 

A redação do dispositivo mantém a jurisdição delegada em matéria previdenciária, mas 

condiciona-a aos termos de uma futura lei. Assim, a lei que vier a ser editada pode restringir ou 

limitar a possibilidade de ajuizamento de demandas previdenciárias perante a Justiça Estadual 

nas localidades que não sejam sede de Vara Federal, o que possui nítido impacto negativo em 

termos de acesso à Justiça. 

Sr. Presidente, é certo que o Governo do Presidente Michel Temer, apesar de todas as 

dificuldades, com muita coragem está adotando medidas importantes para retirar o Brasil da 

crise e alcançar águas serenas. 

Cito, por exemplo, o novo regime fiscal que recentemente foi aprovado pelo Congresso 

Nacional. Neste momento, estão em curso os debates em torno da reforma da Previdência, 

que deverá ser aprovada ainda neste ano de 2017. 

Neste contexto, cabe a nós, Deputados Federais, honrar o sufrágio recebido, cumprir a 

Constituição da República e as leis do País e trabalhar à exaustão pela satisfação do interesse 

público e pelo ressurgimento da grande nação brasileira. 

Estou convencido de que a reforma previdenciária vai exigir um profundo e longo debate, 

porque o tema é fundamental para o País.  

Sr. Presidente, o Brasil não suporta mais uma Previdência deficitária. Se o modelo atual for 

mantido, o déficit saltará para algo em torno de R$189 bilhões, neste ano. Assim, chegará o 

momento em que não será possível honrar os compromissos com os assegurados. 

Reconhecer que precisa mudar é encarar a realidade. Mas isso não nos obriga a aprovar uma 

proposta que venha a contrariar o interesse nacional e as garantias constitucionais, uma 

proposta mal feita, sem indicadores atuariais, segundo a qual o trabalhador vai trabalhar mais, 

contribuir mais e receber menos na aposentadoria. Isso não é um acerto, e sim um erro 

histórico. 

Nobres colegas, Sras. e Srs. Parlamentares, na apreciação dessa matéria, devemos levar em 

consideração a realidade do nosso povo, considerando também os cálculos atuariais.  

Aliás, onde estão os cálculos atuariais, nobre Deputado Domingos Sávio? Onde estão, 

Deputado Edinho Bez, os cálculos atuariais relativos a essa reforma da Previdência? 

Procuram-se os cálculos atuariais oferecidos pelas equipes dos Ministérios do Planejamento e 

da Previdência, do Tesouro Nacional.  

Concluo: partir para uma reforma da profundidade da reforma da Previdência, sem os cálculos 

atuariais acostados a essa proposta não me parece algo honesto com os contribuintes 

brasileiros, não me parece algo honesto com os trabalhadores brasileiros. 

Repito: sou a favor da reforma da Previdência, considero-a necessária ao Brasil, mas é preciso 

fazê-la respeitando a sociedade, respeitando a Constituição do Brasil. 

Portanto, não quero uma reforma para dar satisfação ao mercado ou ao Governo, mas para dar 

tranquilidade aos trabalhadores e aos futuros aposentados do Brasil. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, muito obrigado. 
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025.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 09/03/2017-15:57 

Publ.: DCD - 3/10/2017 - 113 ZÉ GERALDO-PT -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Agravamento da crise política e econômica brasileira a partir do impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff. Realização pelo PT de campanha nacional contra a proposta de reforma da 

Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta Erika Kokay, 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, povo brasileiro que neste momento nos assiste pela TV 

Câmara, eu gostaria de aproveitar estes 9 minutos, tempo da Minoria, para refletir com aqueles 

que nos acompanham sobre o que vem acontecendo neste País depois do golpe. 

O Partido dos Trabalhadores, para chegar à Presidência da República, disputou as eleições 

quatro vezes, sempre com Lula como seu candidato. No tempo em que o Governo de Sarney 

se desgastou, inventaram a figura de Collor, o "caçador de marajás", e Lula não ganhou as 

eleições. O Collor não deu certo, e veio Itamar Franco, que também não deu certo. O Lula iria 

ganhar as eleições seguintes, e inventaram o Plano Real, que depois de um tempo também 

não deu certo, e Fernando Henrique Cardoso não conseguiu eleger seu sucessor, depois de 8 

anos de governo.  

O PT então ganha as eleições, e consegue eleger quatro vezes seu candidato: o Presidente 

Lula foi eleito e reeleito, depois fez sua sucessora a Presidenta Dilma, que também foi reeleita. 

Foi quando o desespero bateu às portas da Oposição, do PSDB e dos partidos que a ele se 

juntaram, e resolveram, de forma injusta, tirar Dilma da Presidência da República. Para isso, 

mentiram de todas as formas para o povo brasileiro. Inventaram a chamada "pedalada fiscal", 

porque, do ponto de vista ético, não havia nada contra a Presidenta. Houve delações e mais 

delações, investigações e mais investigações, e nunca conseguiram achar nada. Então 

resolveram inventar uma grande mentira e transformá-la em verdade.  

Bom, disseram ao povo brasileiro que o Brasil tinha que melhorar e que eles eram 

competentes, que eles iriam cuidar do Brasil, que iriam gerar mais empregos, que não 

deixariam o preço do petróleo e da energia subir. Mas o que está acontecendo hoje, de norte a 

sul do Brasil, de leste a oeste? É petróleo subindo, energia subindo, mais desemprego, o povo 

brasileiro ficando sem expectativa, os programas sociais sendo aniquilados. E, para piorar a 

situação, aprovaram aqui, com sua esmagadora maioria, com a mesma maioria que deu o 
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golpe, o desmonte da PETROBRAS, a entrega da nossa empresa ao capital internacional, o 

limite de gastos por 20 anos... Vejam que o Cartão Reforma que estamos discutindo na medida 

provisória cujo relatório devemos aprovar no próximo dia 15 é tão pequeno, que não 

contemplará mais do que 100 mil famílias no próximo ano. Estou falando de algo em torno de 

500 milhões de reais, ou de 5 mil por família, quando nós temos, só no recorte de até dois 

salários mínimos, mais de 3 milhões de famílias a serem atendidas. Ou seja, demorará cerca 

de 30 anos até atingirmos as reformas das famílias de baixa renda com esse recurso tão 

pequeno. 

Aí o Henrique Meirelles, o Presidente Temer e tantas lideranças que destituíram o Governo da 

Presidenta Dilma vêm agora fazer um esforço para justificar a incompetência própria, alegando 

que a crise, que a recessão é culpa do Governo anterior. Ora, os Governos do PT, do Lula e da 

Dilma, foram os que mais fizeram pelo Brasil. Hoje muita gente no Nordeste está recebendo 

água da transposição do Rio São Francisco graças à coragem do Presidente Lula, graças ao 

Governo do Presidente Lula, e há quem queira ir ao Nordeste fazer festa com o chapéu dos 

outros. Podem, e até devem, comemorar, celebrar, mas não reivindicando a iniciativa dessa 

obra. Poderiam ter feito essa transposição nos 20 anos de Nova República. Depois dos 

militares, com a morte do Tancredo o Sarney assumiu a Presidência. Até o final do segundo 

mandato de Fernando Henrique, transcorreram 20 anos em que os partidos que agora estão no 

poder comandaram o Brasil, comandaram e levaram o País para o buraco, para a fome, para a 

miséria, para o endividamento externo, para o FMI.  

Este País só voltou a crescer, nosso povo só começou a poder andar de avião a partir do 

Governo Lula. E agora, no Governo Temer, já querem até taxar as bagagenzinhas de 10, 15, 

20, 30 quilos que o povo carrega nos aviões. Ora, já pagamos a passagem mais cara, 

principalmente no Norte do Brasil, na Amazônia! E vale ressaltar que nós aprovamos lei 

prevendo um fundo para a aviação regional, e até agora nada aconteceu. Vá alguém ver 

quanto custa uma passagem da Capital do Pará, Belém, para o interior do Estado - Altamira, 

Marabá, Santarém... Custa 800 reais, ou 1.000 reais, 1.200 reais circular dentro do Estado do 

Pará, e a situação não é diferente no Acre, no Amazonas, em Rondônia, em Roraima. 

Ninguém fala mais nada de reforma agrária, de extinção de Ministérios. Imaginem como está 

este Governo lá nos Municípios, lá nos Estados! Nada está acontecendo. Nós estamos indo de 

marcha a ré! 

E a crise ainda vai aumentar, ela vai piorar, porque, quando se deixa de fazer investimentos, a 

repercussão negativa aparece nos anos seguintes. Ou seja, quando não se planta agora, não 

se colhe depois. É preciso plantar este ano para colher depois, e este Governo não está 

plantando nada, a não ser a desordem, a não ser o entreguismo. 

Agora, para acabar de "desgraçar" tudo, como diz o povo lá no meu Estado do Pará, querem 

aprovar uma reforma da Previdência que vai matar os futuros aposentados! Reforma da 

Previdência não é questão dos idosos, daqueles que estão perto de se aposentar, ela interessa 

também aos jovens, que já começam a trabalhar sabendo que um dia se aposentarão. Como é 

que fica a cabeça de um jovem que vai começar a trabalhar agora, aos 17, 18 anos, sabendo 

que só vai se aposentar aos 69 anos, ou aos 70 anos de idade? E como fica a cabeça do 

idoso, que hoje, aos 65 anos, já pode receber um salário da Lei de Assistência Social, quando 

souber que essa idade pode aumentar para os 70 anos, conforme a proposta do Governo, e 

que aos 70 anos ele não receberá mais um salário mínimo, Sra. Presidenta? 

Este Governo precisa assumir sua responsabilidade, e os Parlamentares que votaram pela 

destituição da Presidenta Dilma, pelo golpe, precisam agora pelo menos votar contra esta 

reforma da Previdência, que será um desastre para o Brasil. 
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Hoje, a bancada do Partido dos Trabalhadores está realizando um seminário. Estamos 

convidando todos os nossos Prefeitos, Vereadores e Deputados Estaduais a iniciarmos Brasil 

afora uma grande campanha para derrotar a proposta de reforma da Previdência elaborada por 

Henrique Meirelles, o Presidente Temer e sua equipe e que só vai massacrar os trabalhadores 

brasileiros. 

Peço que o meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil, Sra. Presidenta.  

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Esta Presidência solicita que o pronunciamento do 

Deputado Zé Geraldo seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos demais meios de 

comunicação da Casa.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Carta de Apoio à Luta pela Reforma Agrária e Contra a Criminalização dos Movimentos 

Populares, encaminhada ao Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre 

protesto contra a tentativa de enquadramento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra - MST como organização criminosa e em defesa da libertação dos trabalhadores Luiz 

Batista Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus. Apoio à mobilização de 

mulheres camponesas contra a criminalização de movimentos populares e a perseguição 

política a integrantes do MST e em defesa da soltura de Fabiana Bagra.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sra. 

Presidente. 

Eu quero dar como lida e solicitar a divulgação no programa A Voz do Brasil da Carta de Apoio 

à Luta pela Reforma Agrária e Contra a Criminalização dos Movimentos Populares, entregue 

esta semana ao Ministro Edson Fachin, como forma de apelo ao Supremo Tribunal Federal. 
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Encontra-se com o citado Ministro o HC/GO nº 140.989, que trata de trabalhadores e 

trabalhadoras de Goiás, entre eles, Luiz Batista Borges, um trabalhador rural que se 

apresentou à delegacia, a pedido da polícia, há quase 1 ano. Nessa ocasião foi preso e até 

hoje não foi libertado. 

Lamentavelmente, nós queremos denunciar que parte do Judiciário e da polícia de Goiás 

enquadram o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e os movimentos populares na 

Lei nº 12.850, de 2013, isto é, como organizações criminosas. 

Na democracia brasileira, nós não podemos aceitar a situação que vem ocorrendo no Paraná e 

em Goiás. O Judiciário e a polícia têm tratado os movimentos sociais, em especial o MST, 

como organizações criminosas. 

Fazemos um apelo ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, às 

nossas Cortes Superiores: tratem esses casos como de cunho social, como questões de 

justiça; façam justiça liberando esses trabalhadores. 

Nós pedimos ainda a liberação da Fabiana Bagra, uma liderança jovem, de 22 anos, presa no 

Paraná juntamente com outros sete companheiros, trabalhadores e trabalhadoras. 

Não podemos aceitar a violência no campo, não podemos aceitar a violência na cidade. 

Queremos que a justiça seja feita: libertação de todos os presos políticos, em especial nos 

casos de Goiás e do Paraná. 

Por isso, eu solicito que este pronunciamento e a carta sejam divulgados pelos meios de 

comunicação da Casa. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada. 

Eu solicito que seja dada ampla divulgação pelos meios de comunicação desta Casa ao 

pronunciamento do Deputado João Daniel, assim como no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para divulgar a Carta de Apoio à 

Luta pela Reforma Agrária e Contra a Criminalização dos Movimentos Populares, encaminhada 

ao Ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. 

É o seguinte: 

É notório e de conhecimento público que vivemos no Brasil um momento político de grave 

aumento da repressão aos movimentos populares. Uma das ferramentas que estão sendo 

utilizadas para tal finalidade é a tentativa de qualificação de valoroso movimento social 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST em Organização Criminosa (Lei 

12.850/2013). 

Por isso, vimos por meio desta mensagem apresentar a Carta de Apoio à Luta pela Reforma 

Agrária e Contra a Criminalização dos Movimentos Populares e pedir seu apoio e assinatura. 

Pela presente, reportamos a Vossa Excelência nossa grande preocupação com o aumento da 

repressão aos Movimentos Populares no Brasil, especialmente no estado de Goiás. 
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Sob sua relatoria tramita o HC/GO nº 140.989, versando sobre relevante caso de decretação 

de prisão provisória e criminalização dos trabalhadores Luiz Batista Borges, Diessyka Lorena 

Santana Soares, Natalino de Jesus e José Valdir Misnerovicz, ativistas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 

Contra eles pesa, no processo criminal de origem, dentre outras imputações, a acusação de 

constituírem e integrarem organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/2013. 

Destaque-se, de início, que o caso decorre de intenso conflito fundiário na região de Santa 

Helena de Goiás, onde mais de 4.000 (quatro mil) famílias acampadas reivindicam a 

destinação das terras da usina Santa Helena de Goiás para a Reforma Agrária. O processo de 

adjudicação do imóvel em favor da União Federal aguarda apreciação de recurso no Tribunal 

de Justiça de Goiás. 

Por meio de decisão proferida em sede de habeas corpus, a colenda 6ª Turma do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça determinou a libertação do geógrafo José Valdir Misnerovicz. No 

entanto, quanto aos demais, ante o equivocado fundamento de que esses trabalhadores 

colocariam em risco a ordem pública, o decreto de prisão preventiva foi mantido. 

Luiz Batista Borges está encarcerado na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde desde o dia 

14 de abril de 2016, há aproximadamente 11 (onze) meses, portanto. 

Frise-se, como consta dos autos, que o cumprimento do decreto de prisão contra este 

agricultor ocorreu na ocasião em que, atendendo convite da autoridade policial, compareceu 

espontaneamente ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos. 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus vivem sob o risco iminente de sofrerem a 

consumação de idêntico constrangimento ilegal. 

Confiantes no notório senso de justiça de Vossa Excelência e dos demais ministros deste 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, afirmamos que os trabalhadores Luiz Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus não representam nenhum risco à ordem 

pública, à instrução do processo, já finda, ou à eventual aplicação da lei penal. 

Consideramos, ademais, uma grave violação ao Estado Democrático de Direito a utilização da 

Lei 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) para tipificar as manifestações sociais 

legítimas de importante movimento popular como o MST. 

Alertamos para o fato de que tal modalidade de criminalização registra ocorrência nos estados 

de Goiás e Paraná, acarretando a decretação de prisões preventivas arbitrárias contra 

agricultores e lideranças sociais, em virtude de luta desempenhada para que as terras que não 

cumprem sua função social sejam destinadas à Reforma Agrária, como determina a 

Constituição da República de 1988. 

Por todas essas razões, voltamos nossas esperanças a Vossa Excelência, certos de que, 

prontamente revogado o decreto de prisão, os pacientes comprometem-se a cumprir todas as 

determinações judiciais e a comparecer a todos os atos do processo. 

Brasília (DF), 09 de março de 2017. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste dia 8 de março, desde a madrugada, as 

mulheres camponesas estão nas ruas, praças e plenários de todo o Estado do Paraná, 



 

447 
 

denunciando o golpe no Brasil, debatendo suas consequências para a classe trabalhadora e 

apontando a organização e mobilização das mulheres como parte do fortalecimento e da 

emancipação da classe trabalhadora. 

Em defesa do direito à previdência pública e à aposentadoria digna, elas se colocam contra 

essa reforma da Previdência e ocupam pacificamente as agências do INSS no Estado, com o 

intuito de despertar a sociedade e a classe trabalhadora para os reais objetivos e 

consequências da proposta de reforma da Previdência do Governo Temer golpista. 

Como já expressa o lema da Jornada de Mulheres do MST, é preciso que todos nós estejamos 

constantemente alertas contra o Capital e o Agronegócio, que diariamente atenta contra a vida 

no campo, principalmente a das mulheres. 

É o mês de lutas, das mulheres, das camponesas. É chegada a hora de as mulheres tomarem 

as ruas e mostrarem sua força e rebeldia. 

Hoje, em especial, as mulheres sem-terra lutam contra a criminalização dos movimentos 

populares e contra a prisão e perseguição política de integrantes do MST. 

Neste dia, especialmente, exige-se a liberdade imediata de Fabiana Bagra e dos presos 

políticos do MST! São sete integrantes do MST presos no Paraná com base em denúncias 

apresentadas pelo Ministério Público entre novembro e dezembro do ano passado. 

Entre os presos estão Fabiana Bagra, uma menina de 22 anos, cujo crime foi o de lutar pelos 

seus direitos e os de sua comunidade. Já denunciamos esse fato nesta Casa. Por conta de um 

conflito com a Araupel Celulose, em que a empresa alega ter tido suas propriedades invadidas 

pelos sem-terra, dois trabalhadores morreram - os companheiros Vilmar Bordim, de 44 anos, e 

Leomar Orback, de 25 anos - em confronto com policiais militares no entorno do acampamento 

Dom Tomás Balduíno. Outras seis pessoas ficaram feridas.  

O pior: essa empresa é acusada de explorar irregularmente parte de uma área considerada 

pública, o que se caracteriza como grilagem. Além disso, tem histórico de conflito e degradação 

ambiental na região.  

Nada apurado até aqui. 

Portanto, exigimos a imediata liberdade para Fabiana e os demais companheiros presos. 
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________________________________________ 

Sumário 

Vinculação entre o impeachment da então Presidenta da República Dilma Rousseff e o 
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________________________________________ 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público que acompanha a nossa sessão, venho a esta tribuna 

para manifestar, em nome do Partido dos Trabalhadores, a nossa convicção de que já 

passamos do limite do razoável, do limite daquilo que nos permitimos aceitar em termos de 

descalabro. 

O nosso País está mergulhado numa crise institucional, numa crise econômica sem 

precedentes desde o episódio do golpe, nesta Casa e no Senado Federal, que afastou da 

Presidência uma mulher honesta que jamais cometeu qualquer crime. Aquela fatídica sessão 

do 17 de abril aconteceu neste plenário. 

Se alguém ainda tinha dúvidas, ontem deixou de ter, porque Renan Calheiros, que conhece por 

dentro a engrenagem do esquema criminoso que tomou conta do Palácio do Planalto, fez esta 

afirmação: "Eduardo Cunha, de dentro da cadeia, manda no Governo". 

Este é um governo de criminosos, comandado por bandidos. Nós não estamos diante de um 

fato de natureza política, Sra. Presidenta. O nosso País foi tomado de assalto por uma 

quadrilha de criminosos, que é comandada por um criminoso que está preso e é ex-Presidente 

desta Casa, o vulgo Caranguejo. 

A grande pergunta, Sra. Presidenta, é esta: até quando assistiremos a uma imprensa covarde 

que silencia diante de todo tipo de descalabro e a um Judiciário que se nega a colocar em 

votação o pedido de anulação do impeachment, quando todos sabem neste País que Michel 

Temer não reúne nem de longe as condições necessárias para exercer o cargo que hoje 

ocupa? Ele mesmo, de maneira envergonhada e constrangida, não aguentou ficar 11 dias no 

Palácio da Alvorada, pediu para fugir e hoje se encontra escondido no Jaburu. É um indivíduo 

que não pode sair às ruas, um indivíduo que não pode participar de audiência pública, porque é 

o Presidente mais impopular e corrupto da história deste País. 

Sra. Presidenta, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nós iremos permitir que a previdência 

pública, construída há mais de 70 anos, seja destruída por uma quadrilha de malfeitores? 

Todos nós sabemos que boa parte deles, logo mais, estará na cadeia. Nós vamos permitir que 

o nosso pré-sal seja vendido, que a nossa riqueza e o futuro das próximas gerações sejam 

jogados fora por uma quadrilha de corruptos, de criminosos? 

Sra. Presidenta, do grupo original dos homens de confiança em torno de Michel "Fora" Temer, 

não sobrou ninguém, já foram todos afastados! Se tivessem o mínimo de coerência figuras 

como Sérgio Moro e os golden boys de Curitiba, o Supremo Tribunal Federal e o Dr. Janot, boa 

parte deles já estaria presa. Se nós não tivéssemos uma imprensa seletiva, uma Justiça 
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seletiva, com certeza este Governo, que apodrece à luz do dia, não estaria mais à frente do 

Palácio do Planalto. 

Pessoas se perguntam de norte a sul deste País: "Será que valeu a pena?" Eu entendo. Às 

vezes tento encontrar os argumentos que justifiquem que pessoas tenham ido às ruas e hoje 

se sintam envergonhadas. Foram de camiseta da Seleção Brasileira, batiam panelas, diziam: 

"Fora, Dilma! Fora, PT! Nós quereremos combater a corrupção". Mas hoje veem um País 

mergulhado nesse mar de lama, com um Governo de bandidos! Como disse Renan Calheiros 

ontem, é comandado de dentro de penitenciária em Curitiba. 

Os senhores e as senhoras que foram às ruas para gritar contra novos impostos se sentem 

agora constrangidos quando Meirelles anuncia a volta da CPMF. 

Os senhores e as senhores que tinham medo da reforma da Previdência estão vendo agora a 

chance de a aposentadoria ser destruída por um Governo que não tem legitimidade e, mesmo 

assim, tem a desfaçatez de mandar a esta Casa uma proposta de emenda à Constituição que 

quer acabar com o direito do cidadão e da cidadã de um dia se aposentar neste País. 

Mas quem é Michel "Fora" Temer? Quem é essa quadrilha que tomou de assalto o Palácio 

Planalto e que não tem legitimidade sequer para estar lá, para se achar no direito de 

encaminhar a este País propostas de emenda à Constituição cujo objetivo é acabar com a 

legislação trabalhista, acabar com a legislação previdenciária, estabelecer a terceirização das 

atividades-fim para precarizar ainda mais as relações de trabalho? Nós estamos diante de um 

Governo que prometeu o céu, mas ofereceu para o nosso povo o inferno: as maiores taxas de 

desemprego, uma economia que não reage, um nível de desconfiança, dentro e fora do Brasil, 

jamais visto! 

E parece que o Presidente vive sabe-se lá onde. Ontem, dia 8 de março, ele fez um discurso 

ridículo, um discurso cretino. Caberia na boca de Marechal Deodoro da Fonseca porque usou 

termos e se referiu a uma realidade do final do século XIX. Segundo Temer, as mulheres 

devem cuidar da casa, do lar, e devem também ter oportunidade de acessar o mercado de 

trabalho; as mulheres ajudam a combater a inflação e a controlar a economia do País cuidando 

dos preços nos mercados. Onde vive uma figura como essa? Em pleno século XXI, referiu-se 

às mulheres, à economia, ao País e aos tempos em que vivemos como se ainda estivesse no 

século XIX. 

Esse indivíduo foi capaz de apresentar, na semana passada, uma proposta de peça publicitária 

que dizia: "Temer, o popular". Não durou nem 12 horas, de tão ridícula, de tão imbecil a 

concepção de proposta publicitária de um Governo que pode ser qualquer coisa menos 

popular. Michel Temer, com pouco tempo de governo, é o pior, o mais corrupto, o mais nefasto 

Presidente da República que este País já teve. 

É por isso, Sra. Presidenta, que o mês de março, que nós iniciamos ontem com as marchas 

das mulheres em todo o Brasil, deve ser um mês marcante, de afirmação da democracia e de 

derrota do golpe. 

Temos que exigir que esse Supremo Tribunal Federal, acovardado - acovardado sim! -, tenha 

coragem de colocar na pauta a votação da anulação do processo de impeachment. Se for 

verdade o que muitos delatores estão dizendo, que correu muito dinheiro de propina para 

eleger Eduardo Cunha e para viabilizar a solução Michel, as votações que foram feitas aqui 

devem ser anuladas, porque elas foram compradas, esse impeachment tem que ser anulado, 

Sra. Presidenta! O Supremo Tribunal Federal tem que ter coragem, o Dr. Janot tem que ter 

coragem de colocar esse tema na pauta. 
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Ao mesmo tempo, nós devemos ampliar a mobilização na rua, a nossa greve geral a partir do 

dia 15, para dizer que não aceitaremos que a previdência pública no Brasil seja destruída por 

essa quadrilha, que a legislação trabalhista que pretende transformar este País num quintal da 

FIESP prospere, e ainda sob um Governo sem legitimidade. 

É hora, minha gente, mais do que nunca, de levantarmos a cabeça, olharmos para o futuro e 

dizermos que não há solução sem democracia. Anular o impeachment, antecipar o calendário 

eleitoral, banir os corruptos golpistas da política do Brasil são os pontos de partida para que 

possamos construir um projeto de futuro para esta Nação. 

O Brasil, Sra. Presidenta, é um país muito rico, é um país que tem um enorme potencial, é um 

país que tem um povo maravilhoso, é um país que vivia, durante os Governos do Presidente 

Lula e da Presidenta Dilma, um processo de inclusão jamais visto. 

O Brasil é um país que está vivendo experiências singulares, como a experiência que vive hoje 

o povo nordestino, que vê chegar água do Rio São Francisco, é um país que vê os seus filhos 

pobres e excluídos se formando hoje numa universidade, tendo a chance de mudar de vida. 

Tudo isso não pode ser colocado no lixo por interesses escusos de um projeto de poder não 

legitimado pelo voto popular, fruto de um golpe parlamentar, jurídico, midiático e institucional. 

É por isso, minha gente, que não há outra palavra de ordem além destas: chega! Fora, Temer! 

Fora, golpistas! 

Nós queremos a democracia de volta! 

A SRA. PRESIDENTA (Erika Kokay) - Obrigada, Deputado Paulo Pimenta. 
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Maranhão. Precariedade da rodovia MA-138. Encaminhamento de indicação ao Ministério da 

Saúde para realização de auditoria na aquisição de medicamentos oncológicos no Estado do 

Maranhão com recursos do Sistema Único de Saúde em 2016. Denúncia de irregularidades na 

gestão do Governador do Estado do Maranhão. Atuação parlamentar do orador contra o 

fechamento de agência do Banco do Brasil e de unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão.  

________________________________________ 

O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Deputada Erika 

Kokay, que preside esta sessão. 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, espectadores que nos acompanham pelos meios de 

comunicação da Casa, a Rádio Câmara e a TV Câmara, o Brasil felizmente está deixando para 

trás a grande recessão econômica que nos abateu nos 2 últimos anos, gerando graves 

consequências e grande caos social, com mais de 12 milhões de brasileiros, homens e 

mulheres, desempregados. 

Eu trago ao conhecimento da população brasileira que números alvissareiros nos são 

apresentados pelos institutos que analisam a economia brasileira. Sem dúvida nenhuma, nós 

tivemos a pior recessão da história do Brasil, que foi a de 2015 e 2016, que começou no final 

de 2014, por operações da equipe econômica do Governo anterior, que deixou essa herança 

perversa para o povo brasileiro.  

Graças a Deus, os números que nos estão apresentando mostram que o Brasil estancou essa 

ferida enorme que tínhamos da retração da nossa economia. Os números da balança 

comercial da primeira semana do mês de março mostram um aumento de mais de 10%, 

Deputado Celso Maldaner, que acompanha o nosso pronunciamento neste momento. 

Na primeira semana de março de 2016, ou seja, ano passado, nós tivemos 726 milhões de 

dólares de superávit. Na primeira semana deste ano, 2017, nós já temos 800 milhões de 

dólares. Portanto, a nossa economia está crescendo, está avançando. 

Outro dado que também é importante para o povo brasileiro é relativo à carestia, que nós 

chamamos de inflação. A inflação está diminuindo, os preços dos produtos e serviços estão 

controlados. 

Para que V.Exas. tenham ideia, em fevereiro de 2016, ano passado, no Governo anterior, a 

inflação bateu 1,42%. Em fevereiro deste ano, a inflação foi de apenas 0,53%. Portanto, todos 

os dados que nós temos da nossa economia melhoraram muito, melhoraram 

significativamente. 

Hoje, a expectativa do PIB para 2017 é positiva, vai acabar a retração. Nós temos, pelos 

especialistas em economia, a previsão de um PIB de 1 ponto positivo. E os mais pessimistas 

dos economistas dizem que nosso PIB vai aumentar em 0,5%.  

Portanto, as medidas tomadas pelo Presidente Michel Temer têm dado resultados positivos. A 

confirmação disso são os números. E contra números não há argumentos.  

Subir à tribuna, esculhambar o Presidente Michel Temer e atacar a equipe econômica, que 

vem trabalhando com bastante eficácia - os números dizem isso -, não resolve. Vamos entrar 

num entendimento nacional e ajudar o Brasil a sair definitivamente desta crise. Não podemos 

torcer pelo quanto pior melhor. 
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Entendo que todos que aqui estão, Deputados e Deputadas, vieram representar os seus 

Estados neste Parlamento, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do povo brasileiro. E 

para isso é necessário que a economia do nosso País melhore, que se distribua melhor a 

nossa riqueza, que a nossa riqueza aumente e seja distribuída de forma correta através das 

reformas que são necessárias: a reforma trabalhista, a reforma da previdência, que tem que 

ser realizada, e a reforma tributária. 

Logicamente, não defendo aqui em 100% a reforma que foi encaminhada pelo Poder 

Executivo. Obviamente, temos que rever alguns pontos, porque não é possível que algum 

segmento da população venha a pagar mais do que outros, não de forma justa, mas de forma 

incorreta. 

Sra. Presidenta, Deputada Erika Kokay, nós participamos da inauguração de duas escolas no 

Município de Estreito, no Estado do Maranhão: as Escolas Municipais Pedro Gomes, no 

Projeto de Assentamento Serafim, e Paulo Freire, no Projeto de Assentamento Altamira. 

As duas unidades foram construídas pelo Prefeito Cicin, grande Prefeito que hoje aniversaria. 

Quero homenageá-lo falando do grande trabalho que ele tem realizado na cidade de Estreito. 

Essas duas escolas foram muito bem construídas e muito bem acabadas, são escolas dignas 

do povo de Estreito. Eu fico feliz por ter participado dessa conquista do povo daquela cidade. 

Nós ajudamos a realizar um grande sonho dessas duas importantes comunidades da cidade. 

Também quero lembrar que, na cidade de Estreito, hoje nós temos a pior estrada estadual do 

Maranhão. A MA-138 é a estrada que liga os Municípios de Estreito e São Pedro dos Crentes, 

são mais de 100 quilômetros de distância de lama e buracos devido ao abandono do Governo 

do Estado. 

A estrada ainda não é pavimentada, mas, durante a campanha eleitoral de 2014, o Governador 

do Estado prometeu pavimentá-la. Ele dizia no palanque que, sendo eleito, pavimentaria a 

estrada, mas deu as costas ao povo de Estreito, onde teve a maioria dos votos dos eleitores e 

eleitoras. 

Recentemente, nessa inauguração, todos cobraram ação do Governador: o padre, o pastor, o 

Presidente da Câmara Municipal. Inclusive, o Presidente da Câmara, que foi parceiro do 

Governador nas eleições passadas, disse publicamente que, se o Governador não asfaltar a 

estrada, nem precisa ir lá, porque ele mesmo, que avalizou sua candidatura ao Governo do 

Estado, não mais o apoiará. 

Portanto, eu quero deixar registrada minha tristeza em ver a situação de abandono em que se 

encontra aquela estrada, de grande importância, por falta da devida atenção do Governador do 

Estado do Maranhão. 

Quero registrar também, Sr. Presidente Celso Maldaner, que apresentei a Indicação nº 3.079, 

de 2017, que sugere a realização de auditoria no contrato realizado pelo Governo do Estado 

para compra de medicamentos superfaturados com recursos do SUS. Sugeri ao Ministério da 

Saúde que seja feita auditoria nesses contratos. Inclusive, já há denúncia de superfaturamento 

nessas compras no Ministério Público Estadual. Para reforçar ainda mais a ação, nós estamos 

entregando ao Ministério Público Federal. 

A Deputada Estadual Andréa Murad apresentou essas denúncias. Como se trata também de 

recursos federais, nós estamos solicitando auditoria e reforçando a denúncia que ela 

apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
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Ela me passou algumas informações em relação aos preços das licitações. São coisas 

escandalosas o que está sendo feito pelo Governo do Maranhão, pelo Governador comunista 

Flávio Dino.  

Como exemplo, eu vou citar a compra do medicamento temozolamida, cujo preço apresentado 

pela empresa vencedora da licitação, no começo do ano passado, foi de R$ 13,40. 

Inexplicavelmente, o Governador Flávio Dino mandou comprar esse mesmo remédio, com a 

mesma quantidade de comprimidos, por R$ 77,33. Ou seja, foram pagos sessenta e tantos 

reais a mais por unidade, totalizando mais de 500% de superfaturamento. 

Portanto, configura-se aqui um grande roubo que está sendo praticado pelo Governo do 

Estado. O Governador do Maranhão está roubando o povo maranhense, porque não é possível 

que um remédio que custe R$ 13,40 em qualquer bodega tenha sido comprado por R$ 77,33. 

Essa diferença ele colocou no bolso, preparando-se para a candidatura dele à reeleição, já que 

é candidato. 

Então, eu quero deixar registrado que nós estamos tomando providências. Em relação a tudo o 

que chega ao nosso conhecimento, Sr. Presidente, com relação a superfaturamento, desvio de 

recursos praticados pelo poder público, estadual ou municipal, nós tomamos providência e 

fazemos os devidos encaminhamentos. Essa é a nossa função.  

Nós somos Deputados e temos o dever de apresentar projetos de lei, como temos feito aqui no 

nosso mandato, de debater as matérias que aqui tramitam, assim como de fazer a fiscalização. 

Nós temos fiscalizado, porque é obrigação do Deputado fiscalizar, seja quem for o ordenador 

de despesa, desde que os recursos públicos sejam federais.  

E nós temos feito isso, como também temos buscado recursos federais para os Municípios do 

Maranhão e também para o Estado. Nós fizemos isso inclusive no ano passado, quando o 

Maranhão recebeu 80 milhões de reais para a saúde pública do Estado, para a assistência de 

média e alta complexidade da saúde. Portanto, nós temos feito o nosso trabalho de legislador.  

Hoje pela manhã, no Banco do Brasil, estivemos com Ribinha Cunha, grande empresário de 

Imperatriz, aqui presente, para tratar sobre o fechamento de uma agência da cidade de 

Imperatriz. 

Existiam duas unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Maranhão, e agora 

ficou só uma porque fecharam a de Imperatriz. Essa unidade é de grande importância não só 

para o povo do Maranhão, mas também para o povo do Pará e do Tocantins, porque Imperatriz 

é polo de diversas cidades.  

A cidade de Imperatriz tem 250 mil habitantes, mas, em volta dela, mais de um milhão e meio 

de habitantes vão à cidade fazer compras e utilizar os serviços. Existem lá três universidades 

públicas e oito faculdades particulares. A cidade tem um comércio enorme e é um centro de 

saúde de toda aquela região. 

Portanto, aquela região não pode ficar desamparada, porque a próxima cidade a ter uma 

unidade da Procuradoria da Fazenda é São Luís, a 700 quilômetros de distância.  

Nós estivemos lá, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz; com 

Ribinha Cunha; com o ex-Prefeito Sebastião Madeira; com os Deputados Federais Juscelino 

Filho e José Reinaldo; com os Deputados Estaduais Professor Marco Aurélio e Léo Cunha e 

também com alguns Vereadores de Imperatriz, que estão aqui em Brasília para buscar solução 

para esses dois graves problemas daquela região. 
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Então, eu quero registrar aqui essas reuniões que nós tivemos. Inclusive, quero dizer que 

essas duas causas contam com o apoio integral de todos os 18 Deputados Federais do 

Maranhão, assim como dos três Senadores. 

Peço que o nosso pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da Casa, 

principalmente no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Celso Maldaner) - Muito bem, Deputado Hildo Rocha. 

 

________________________________________ 
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Apoio à criação, no Senado Federal, de CPI destinada à investigação das contas da 

seguridade social. Crítica às propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Contestação 

de discurso do Presidente da República, Michel Temer, sobre o papel das mulheres na 

sociedade. Agravamento da recessão econômica no Brasil. Vinculação entre o impeachment 

da então Presidenta da República Dilma Rousseff e as tentativas de membros do Governo 

Federal de obstrução das investigações sobre corrupção. Protesto contra a não divulgação da 

lista de propriedades rurais suspeitas de exploração de trabalho análogo ao de escravo. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Eu assomo a esta tribuna para dar 

como lidos três pronunciamentos. Um deles diz respeito à iniciativa de se criar, no Senado, a 

CPI da Previdência. 

Devo dizer que acho absolutamente fundamental a criação da CPI, primeiro porque há um 

cálculo atuarial que estabelece o nível de déficit, cálculo que nós não conhecemos. É uma 

verdadeira caixa-preta. É preciso que o Governo mostre o seu cálculo atuarial, porque, para se 

estabelecer um déficit, deve-se sempre fazer um cálculo atuarial. O déficit é estabelecido numa 

projeção futura. Portanto, nós não sabemos como o Governo chegou a esse nível de déficit. 

Aliás, trata-se de um déficit que, como nós sabemos, não existe de fato. E não existe porque 

nós estamos falando de uma despesa na Previdência que faz parte da Seguridade Social. A 

Seguridade Social é composta por assistência, saúde e previdência, e é superavitária. Em 

verdade, o Governo estabelece um déficit porque tira a participação do Estado, e a 
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Constituição diz que a Seguridade Social terá que ter a participação do Estado, tanto que há 

impostos que são específicos para a Seguridade Social. 

A média dos 15 países mais ricos do mundo aponta para um percentual de aproximadamente 

46% de contribuição do Estado com a previdência. Eu não falo da Dinamarca. Na Dinamarca, a 

contribuição do Estado é mais de 70%. Repito, na Dinamarca, mais de 70% da previdência é 

arcada pelo Estado! No Brasil, o Governo diz que não tem que ter responsabilidade com a 

Previdência. Nega inclusive a Constituição, que assegura a participação do Estado no 

financiamento da Seguridade Social, que, diga-se de passagem, é superavitária. 

É importante que tenhamos uma CPI, conforme iniciativa do Senador Paulo Paim, porque é 

preciso que nós vejamos quanto da Previdência foi desviado para outras funções. Cálculos do 

DIEESE apontam que, nas décadas de 70 e 80, nós tivemos por volta de 3 trilhões de dólares 

da Previdência desviados para obras, porque nós temos a desvinculação da receita da União. 

E esta foi alargada durante o Governo golpista. Tal alargamento possibilita que recursos que 

iriam para a Seguridade, com impostos afins - recursos da Previdência -, sejam utilizados em 

outras políticas. 

Portanto, é preciso que nós tenhamos essa CPI, até porque a Comissão atestará por que o 

Governo quer penalizar as mulheres, os trabalhadores rurais e a população idosa. 

Deputado Zé Geraldo, desde o Governo Lula, a população idosa tem proteção. A população 

idosa de baixa renda tem o BPC - Benefício de Prestação Continuada, que assegura que, a 

partir dos 65 anos, a pessoa com renda de até um quarto de salário mínimo, per capita - nós 

estamos falando de extrema pobreza -, tenha direito a um benefício no valor de um salário 

mínimo. E o que o Governo faz? Agrega a essa idade mais 5 anos, atingindo uma população 

que está em situação de extrema pobreza e que vai ficar sem nenhum tipo de proteção, porque 

não vive até lá. Em 57% dos Municípios, a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. São 

pessoas que não vão se aposentar! Uma pessoa em situação de extrema pobreza tem que 

viver até 70 anos para ter direito a um benefício? Hoje, esse benefício assegura a sua 

proteção! Eu repito: 98% da população idosa recebe a proteção do Estado, para que tenha 

direito à vida. 

Portanto, não me venham aqui fazer discurso em defesa da vida, se apoiam esta reforma da 

Previdência, porque a reforma vai matar o povo brasileiro! 

Quanto às mulheres, elas trabalham mais do que os homens, com jornadas de 55 horas 

semanais, em média, enquanto a dos homens é de pouco mais de 40 horas. E, em grande 

medida, elas se aposentam por idade, 64,5% delas, contra pouco mais de 30% dos homens, 

porque as mulheres não têm constância no mercado de trabalho, uma vez que há uma 

construção de gênero que a subalterniza e diz que o seu lugar é dentro de casa. 

Aliás, essa construção de gênero foi bastante explicitada ontem pelo Presidente sem votos, 

que ocupa de forma indevida e em ruptura democrática o Palácio do Planalto. Ele disse: "Ora, 

as mulheres são fundamentais para educar os filhos". E os homens não têm responsabilidade 

na educação dos filhos? A função e o universo de existência da mulher é o universo doméstico, 

e não o público? 

Por isso, mulheres da base do Governo, se defenderem aquele discurso, não me venham aqui 

defender o empoderamento das mulheres e defender que haja mais mulheres no Parlamento e 

nos espaços de poder! Aquele discurso é a negação das mulheres em igualdade de 

oportunidades, é a desumanização das mulheres.  
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Nós mulheres queremos estar em todos os espaços. Lugar de mulher é onde ela quiser! Isso 

foi cantado ontem pelas mulheres que saíram às ruas: "O meu corpo me pertence!" Os 

fundamentalistas desta Casa, que à espreita estão pregando o obscurantismo neste País, não 

são donos dos ovários nem dos úteros femininos. Isso pertence às mulheres. O nosso corpo 

nos pertence! 

Nós não somos coisas nem somos serviçais a servir aos homens, para educar os filhos dos 

homens! Os filhos têm que ser educados pelos pais e pelas mães. E os lugares que cabem às 

mulheres não são apenas o fogão, o tanque ou a casa, mas todos os lugares deste universo.  

Disse ainda o Presidente golpista que as mulheres são importantes para a economia, porque 

fiscalizam os preços no supermercado. Pois digo a ele que nós mulheres queremos ocupar os 

Ministérios, queremos ocupar posição de gestão. Somos, sim, capazes de desenvolver a 

economia neste País, coisa que esse Presidente não é! 

Eu fico olhando a ingenuidade - ingenuidade talvez, ou torcida - de alguns representantes do 

Governo, que dizem: "A recessão começa a arrefecer no ano que vem". É puro desejo, é pura 

torcida! O País recrudesceu no processo recessivo. Os que subiram nesta tribuna devem 

desculpas à Nação. Quem votou a favor do impeachment ou do golpe deve desculpas à 

Nação. Quem foi às ruas bater panela, de camisa amarela, para dizer que estava defendendo o 

Brasil, colocando este Presidente em um ninho de corruptos para dominar este País, deve 

desculpas à Nação.  

Neste último ano, o número de desempregados aumentou em cerca de 1,2 milhão. A renda 

caiu, a desigualdade aumentou. O próprio agronegócio, que era o carro-chefe do 

desenvolvimento deste País, arrefeceu. Nós estamos na mais profunda recessão, por 2 anos 

consecutivos. Faz tempo que o Brasil não vê isso. 

E falam em taxa de juros. A taxa de juros real cresceu! Cresceu porque a inflação controlada 

pela recessão faz com que a inflação descontada da SELIC seja maior. A taxa de juros real é 

maior hoje no Brasil. Hoje, segmentos sérios da indústria, e não aqueles que querem o seu 

lucro à custa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, já o dizem. 

E há os que dizem que a CLT é anacrônica. Anacrônico é o desemprego! Anacrônica é a 

escravidão que se quer estabelecer neste País! Querem votar nesta Casa a terceirização da 

atividade-fim do poder público. Querem o Estado entregue às empresas, literalmente, como 

tem sido feito neste País desde a assunção de Michel Temer à Presidência de República. O 

Estado está sendo entregue: o papel-moeda pode ser rodado fora do Brasil por empresa 

contratada sem licitação; as distribuidoras de energia que dão lucro são colocadas à venda; o 

pré-sal é colocado à venda para as empresas internacionais. O Brasil está colocado à venda 

por este Governo, está sendo colocado à venda! 

E este Governo tem um tripé para poder se sustentar e se proteger da corrupção. Estavam 

ameaçados pelo Governo de Dilma Rousseff. Estavam ameaçados pela decisão de Dilma 

Rousseff e de Lula de que a Polícia Federal investigasse e de que o Ministério Público tivesse 

independência.  

E, réu confesso que é, diz aquele que assumiu inclusive a condição de Ministro do 

Planejamento: "É preciso estancar essa Lava-Jato! Por isso, é preciso derrubar a Presidenta 

honesta e assumir o Governo, para estancar a Lava-Jato!"  

E disse ontem o ex-Presidente do Senado que quem manda neste Governo é Eduardo Cunha. 

Dizem que este agora assumiu, de forma transversa, o Ministério da Justiça. E Eduardo Cunha 
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recebeu a visita do Presidente da Comissão que discute a reforma da Previdência! Aliás, a 

Comissão tem como Relator alguém que foi financiado por empresa de previdência privada. E 

o grande articulador da reforma da Previdência no Governo é presidente do conselho de 

administração de uma das maiores empresas de previdência privada deste Brasil. Tudo está 

claro, está claro! Não me venham querer defender seus atos e insistir nessa defesa. 

O País afunda na recessão. O País afunda no desemprego. O País está sendo colocado à 

venda. O País está assumindo, por meio daquela camarilha que está no Palácio do Planalto, o 

seu caráter corrupto. A corrupção está perdendo a modéstia, está perdendo a vergonha, está 

sendo assumida de forma muito clara. 

Por fim, digo que este Governo é tão pouco transparente, que não quer que seja divulgada a 

lista daqueles que se utilizam do trabalho análogo ao trabalho escravo. Estima-se que esse tipo 

de trabalho atinja 161 mil brasileiros e brasileiras. Entraram na Justiça para impedir que a lista 

fosse divulgada!  

E, digo eu, uma das propriedades investigadas em função do trabalho escravo chama-se 

Fazenda Jasmim Agropecuária, que pertence a Eliseu Padilha, um dos maiores articuladores 

desse Governo corrupto, que busca dilapidar o patrimônio nacional. Querem impedir que o 

povo brasileiro conheça o nome dessas empresas, inclusive da Fazenda Paredão, também do 

Sr. Eliseu Padilha, que está sendo investigada. Lá, os fiscais identificaram péssimas condições 

nas acomodações, presença de galões de gasolina e de vasilhames de agrotóxico. O Ministério 

Público chegou inclusive a encaminhar fotos ao Ministério do Trabalho. Eles querem esconder 

o que não dá para esconder. 

Nós estamos aqui para dizer que não vamos permitir que o Brasil seja vendido e os nossos 

direitos, solapados! 
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discussão, pela Casa, de proposta de reforma tributária. Importância da realização de reforma 

política. Necessidade de estabelecimento de teto salarial no âmbito do serviço público. Atenção 

aos direitos previdenciários dos agricultores familiares. Elevado número de ações trabalhistas 

no Brasil. Necessidade de modernização da legislação trabalhista, em favor do incentivo à 

criação de empregos. Expectativa de recuperação da economia brasileira. 

________________________________________ 

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente Erika Kokay, 

que preside os trabalhos neste momento, demais colegas Parlamentares, eu uso a tribuna 

neste instante para dizer que, quando os militares estavam no poder, a carga tributária estava 

em torno de 25% do PIB e, hoje, está na faixa de 38% do PIB. É uma das cargas tributárias 

mais altas do mundo. 

Depois de tantos anos, felizmente caiu a ficha, também no Congresso Nacional, no sentido de 

que não é mais possível aumentar impostos, porque ninguém suporta pagar mais impostos, 

com essa carga tributária tão alta no nosso País. Era costume, desde Fernando Henrique, 

desde o Presidente Lula, desde Dilma, quando estourava o Orçamento, quando faltavam 

recursos, aumentar impostos. Isso não cabe mais. 

Foi testado o consumismo, foi incentivado o consumismo, mas não deu certo. Chegamos a 3,8 

de déficit em 2015 e a 3,6 no ano passado, em 2016. Nós não estamos conseguindo pagar 

nem os juros da dívida. Quanto à dívida em si, nem se fale. Não estamos honrando nem os 

juros. Temos mais de 1 trilhão e 100 bilhões para pagar em encargos da dívida e juros 

atrasados. 

Essa é a triste realidade em que se encontra o nosso País. Por isso é que há necessidade de 

fazer as reformas estruturantes. 

Michel Temer, que assumiu a Presidência da República, teve a coragem de encaminhar para 

esta Casa a reforma previdenciária e a reforma trabalhista - sou membro titular da Comissão 

Especial da Reforma Trabalhista. Em seguida chegará também a esta Casa a reforma 

tributária. Há necessidade de se rediscutir o pacto federativo neste País. Estão aí os Estados 

quebrados, endividados. A reforma política é também fundamental. 

Só pelo fato de ter sido encaminhada para esta Casa a PEC que limita os gastos públicos, para 

não se gastar mais do que se arrecada, o Risco Brasil já caiu de mais de 500 pontos para em 

torno de 200 pontos. Quer dizer, está voltando a credibilidade. O Risco Brasil está caindo. E as 

perspectivas são ótimas. A sociedade brasileira e o restante do mundo acreditam que esta 

Casa também fará a sua parte. 

Eu sempre digo que seria fundamental, antes de se votar aqui a reforma previdenciária, antes 

de votar a reforma trabalhista, votar o que o Senado votou no final do ano: o teto salarial, que é 

de 33.700 reais. Esse é o teto. Teríamos que quebrar esse paradigma aqui na Câmara e votar 

esse projeto. É fundamental votar o teto salarial. 

Nós vamos discutir agora a reforma da Previdência - eu não faço parte da Comissão relativa a 

esse tema. Hoje, o custo relativo a praticamente 2 milhões de pessoas é maior do que o 

referente a 30 milhões de brasileiros aposentados neste País. Então, nós temos que analisar 

esse assunto. O custo relativo a uma minoria é praticamente o mesmo do referente a quase 

todos os aposentados. No caso do homem do campo, da agricultura, mais de 95% recebem um 

salário mínimo. Em relação aos aposentados pelo Regime Geral do INSS, 82% recebem, no 

máximo, três salários mínimos. 



 

459 
 

A grande massa realmente vai ser sacrificada? Eu acho que a questão tem que envolver todos: 

o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Exército, os militares. Todos têm 

que dar a sua contribuição. 

Segundo os dados que foram apresentados pelo nosso Ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, a conta não fecha. A conta não fecha. Nós precisamos também estabelecer uma 

melhor comunicação, mostrar com transparência os números da reforma da Previdência para a 

sociedade, a fim de se provar a necessidade dessa reforma. Não podemos permitir que, por 

irresponsabilidade, este País vire uma Grécia, porque, depois que o país quebra, não há o que 

fazer. A questão envolve, portanto, uma grande responsabilidade. 

Eu estou muito preocupado com o segurado especial, com o agricultor familiar, aquele que está 

lá no meio rural produzindo alimentos. É que 34% das aposentadorias hoje recaem sobre as 

costas do agricultor. Uma pessoa, por exemplo, que contribuiu durante 15 anos para o INSS, 

por ser mulher, agrega mais 15 anos do meio rural porque o pai foi agricultor. Ele morava em 

área rural, tinha de oito a dez filhos. Desses, ficaram dois na colônia, e os outros foram para a 

cidade, que agregam então o tempo de serviço do meio rural. Se a pessoa for homem, 

contribui durante 15 anos e agrega mais 20 anos. Antes de 1991, até no caso de 12 anos de 

idade se fazia a agregação. 

Por isso, há 34% de aposentadorias fruto de decisões judiciais. Os números mostram que, no 

ano passado, foi de 111 bilhões o déficit das aposentadorias rurais, e foi de apenas 8 bilhões a 

arrecadação com o fundo rural. Nós temos que rediscutir essa questão do FUNRURAL. Se 

realmente só deu 8 bilhões, nem vale a pena ser cobrado. Temos que encontrar outra maneira. 

O segurado especial que está morando no meio rural e produzindo alimentos tem que ter um 

diferencial. Essa é a maior resistência que eu vejo nesta Casa. Em todos os Estados do Brasil 

existe agricultura familiar. Temos que ter um olhar diferenciado para o segurado especial. 

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como eu disse, faço parte da Comissão Especial que 

analisa a reforma trabalhista. Hoje o Brasil representa 2% dos trabalhadores do mundo. Entre 

mais de 200 países, o Brasil representa 2% dos trabalhadores, e tem 98% das ações 

trabalhistas no mundo! Tem 2% de população e 98% das ações trabalhistas no mundo. Alguma 

coisa está errada. São 17 mil sindicatos no Brasil - mais de 11 mil sindicatos trabalhistas e mais 

de 5 mil sindicatos patronais. 

Nós estamos muito preocupados com essa situação. A média dos encargos trabalhistas no 

mundo é de 20,50%, não chega a 21%. E no Brasil passa de 70%. Como diz Ives Gandra, qual 

é o maior inimigo do Brasil? O maior inimigo do Brasil é o Estado. Até quando vamos suportar? 

O setor produtivo gera empregos? Deve haver uma legislação que incentive a geração de 

empregos e não uma legislação que iniba ou puna isso. 

Nós pensávamos que eram 3 milhões de ações trabalhistas em 2015, mas hoje Procurador do 

Ministério Público do Estado apresentou dados que mostram que foram mais de 4 milhões. 

Chegou-se a mais de 26 milhões de ações trabalhistas, considerando-se os Estados e a União. 

Isso não pode estar certo. Temos que perguntar se o trabalhador deste País está contente. Eu 

acredito que não. O trabalhador no Brasil não está satisfeito, porque foram 26 milhões de 

ações em 1 ano! 

Nos Estados Unidos, país que é muito maior que o Brasil, foram 75 mil ações trabalhistas; na 

França, 70 mil ações; no Japão, 2.500 ações por ano. Há escritório do ABC, em São Paulo, 

que tem mais de 10 mil ações. São praticamente mais de 2 mil ações por mês. Alguma coisa 

está errada. 
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Então, temos que modernizar a legislação trabalhista para que, com negociação entre patrões 

e trabalhadores, através dos sindicatos, possamos ter mais segurança jurídica e encorajar os 

empreendedores que têm a vocação de gerar empregos neste País. A questão é que o custo 

está muito alto e as empresas estão fugindo. Se não vão para a China, vão agora para o 

Paraguai. A nova China é o nosso vizinho Paraguai, que, há anos, cresce mais de 4,5% do 

PIB. 

Mas a boa notícia, Presidenta Erika - é algo concreto -, é que vamos ter, até o final do ano, 

uma inflação de menos de 4%, inferior à meta, vamos ter um crescimento de 1,5% do PIB. Nós 

vamos sair do buraco, do fundo do poço. De 3,6% negativos, iremos para 1,5% positivo até o 

final do ano. Ano que vem vamos crescer mais de 3% do PIB. A taxa SELIC, de juros, vai 

chegar a cerca de 9% até o final deste ano. Hoje ela é de 12,25%. 

Eu estou muito confiante. Se o Congresso Nacional tiver um alto grau de racionalidade, tiver 

juízo, como se diz, e fizer a sua parte, o Brasil voltará aos trilhos novamente já a partir deste 

ano, crescendo e gerando empregos. Nós temos que pensar nesses mais de 13 milhões de 

desempregados. 

Era isso que eu queria trazer à tribuna na tarde de hoje. 

Um abraço a todos.  
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________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sra. 

Presidenta, é uma alegria ver V.Exa. comandando a sessão! 

Agradeço ao Deputado Paulo Teixeira, que fez a introdução e a propaganda da minha fala. 
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Eu vi que nesta tarde os Deputados da Oposição vieram criticar, o que é normal, perfeitamente 

normal. Eu fico atento, porque o partido dos Deputados da Oposição presentes participou 

durante 12 anos dos Governos Lula e Dilma, e o povo sentiu a crise duríssima, mais os erros 

da Sra. Dilma em relação ao cumprimento de regras fundamentais e constitucionais do 

Orçamento. E ela foi afastada, muito pela crise. 

O Governo do Lula, no primeiro mandato, fez uma carta de promessas. Houve commodities e 

exportação extraordinária, o que ajudou bastante. Ele não quis fazer reformas, não se 

interessou por isso. Aliás, fez a do FUNPRESP, que não deu para votar, e uma na área do 

funcionalismo. 

Já a Sra. Dilma se perdeu. O último ano do primeiro Governo dela e o ano e meio do segundo 

foram um desastre absoluto! Em vez de construção, houve uma desconstrução. Em vez de 

ordem financeira, houve uma desordem financeira. Em vez de caminhos orçamentários 

saudáveis, houve descalabro orçamentário. 

E o País viveu, nos últimos 3 anos, a sua pior situação econômica. Nos últimos 3 anos, o País 

deixou de crescer. No antepenúltimo ano, 2014, houve zero de crescimento. Em 2015, o PIB 

diminuiu quase 4%, e em 2016, segundo dados divulgados agora, a redução foi de 3,6%. 

Então, nós diminuímos de tamanho. O Produto Interno Bruto diminuiu de tamanho quase 8% 

em 2 anos, e, no antepenúltimo ano, nós não crescemos. Isso levou o Brasil, sim, a uma 

depressão econômica, com desemprego galopante, juro altíssimo, inflação alta, que corrói a 

renda de todos, principalmente a do trabalhador. Há alta tributação e desindustrialização. 

No último Governo do Lula e, depois, nos Governos da Dilma, mandaram o povo comprar, 

comprar, comprar e endividar-se. Com a depressão, as indústrias passaram a não vender, e 

instalou-se a pior depressão econômica dos últimos 100 anos no Brasil. Essa foi uma das 

causas do impeachment, pois se estava mexendo com o bolso do povo. 

Quando nós fizemos o trabalho para o impeachment, já dizíamos, assim como o próprio Michel, 

que ninguém faria milagre nos primeiros anos. Eu sou médico. Um paciente grave fica na UTI 

por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Custa caro. Todo mundo fica nervoso e os familiares, 

preocupados. Esse é o quadro da economia do Brasil que nós enfrentamos no ano passado. A 

recuperação é lenta e progressiva. 

E o Presidente Michel tem a consciência, a clarividência, o conhecimento, a determinação e o 

entusiasmo de que nós vamos entregar o País, em 2019, ao próximo Presidente, em melhores 

condições, um país menos ruim. 

Eu fui o Relator do controle de gastos, que foi a primeira reforma corajosa do Presidente Michel 

Temer, corajosa! Ele ousou cortar na própria carne do Executivo, e cortou do Poder Judiciário, 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. Todo mundo vai receber um limite para gastar 

nessas áreas, e o reajuste será só o da inflação. Nós estávamos próximos do juízo final, do 

juízo final! É inimaginável o ocorreria se o Presidente Michel não tivesse assumido, com esta 

equipe extraordinária na área econômica! É inimaginável o caos em que estaríamos hoje! 

E sempre houve sinceridade e verdade por parte do Presidente Michel, ao dizer que a 

recuperação seria lenta, que 2016 seria um ano difícil. O ano de 2016 foi só para evitar o 

precipício. Nós chegamos à beira do precipício! O caos geral da economia foi travado, à beira 

do precipício. Nós conseguimos fazer isso em 2016. Agora, vamos começar a nos afastar do 

precipício. 
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Isso sempre foi dito aqui. Nunca enganamos, como o Governo petista enganou, principalmente 

nos últimos 6 anos. O Presidente Michel conseguiu fazer isso. Neste ano, acho que nós vamos 

crescer 0,5% ou 1%. Acho que vai passar de 1%, mas não vai passar disso, porque a 

população está endividada e não consegue comprar. As empresas estão endividadas, 

demitiram. 

E o pior é que, além do descalabro e da gastança, houve corrupção. É evidente que, se não 

houvesse corrupção na PETROBRAS, gestada e criada pelo PT... Também houve gente nossa 

por lá. Sim, eles estão na cadeia. E a maioria dos senhores está na cadeia, perceberam? É 

claro que isso diminuiu também, mas foi fruto da corrupção. Agora, existe a Lava-Jato, a que o 

Presidente está dando toda a força! 

Então, nós não prometemos o céu para ganhar eleição. O Presidente Michel assumiu o 

impeachment e foi sincero, foi muito sincero. Desonestidade? Quem é o PT para falar em 

desonestidade? É assustadora a falta de memória dos petistas! 

E ainda insistem que houve golpe, ainda insistem que houve golpe! Ah, o Presidente do 

Supremo, Ricardo Lewandowski, afiliado da Dilma, que fez o golpe, porque foi quem comandou 

a sessão no Senado! (Riso.) É engraçado, porque foi o Presidente do Supremo que deu o 

golpe lá! Estão batendo, estão batendo para se salvar. 

Agora, no Brasil, se o Temer fosse como a Dilma no seu último mandato, quando fez gastança 

e deixou roubar para se eleger, se o Temer quisesse popularidade, o País tinha caído no 

precipício. O Presidente Michel tem seriedade, correção e temperança para este momento. 

E é o Presidente das reformas. Fez duas: a do controle de gastos, em primeiro lugar, e a do 

pré-sal. Salvou a PETROBRAS do buraco, pois era obrigada a colocar 30% em qualquer 

exploração. Foi uma extraordinária votação nesta Casa! E agora encaminhou duas reformas: a 

previdenciária e a trabalhista. 

A Alemanha se levantou, a Europa se levantou, há cerca de 15 anos, fazendo a reforma 

trabalhista - e esta não tira direito de ninguém; pelo contrário, legaliza o acordado sobre o 

legislado que já existe. Por isso, quase todas as sindicais estão apoiando a reforma trabalhista. 

Para encerrar, a reforma da Previdência é o Presidente corajoso. Nenhum deles fez, nenhum 

deles fez! O Lula, no auge, poderia ter feito. Reconhecia a necessidade, mas não fez. O 

Michel, de novo, corajosamente, com segurança, com conhecimento, em um trabalho 

missionário, disse: "A Previdência tem um gasto enorme. Nós vamos acabar com todos os 

privilégios. Nós estamos envelhecendo, está nascendo menos gente. Então, todos vão 

contribuir". 

E esta reforma vai pegar os graúdos! Nós, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, 

promotores, juízes, todos vão ter que contribuir! E nesta reforma, quem menos vai sofrer - se é 

que vão sofrer - são os de baixos salários. Cito só um número: 67% de todas as 

aposentadorias são de um salário-mínimo, e esta reforma dá uma taxa de reposição de 100%, 

porque o salário-mínimo sempre teve ganho real. Ah, a reforma vai pegar os graúdos! 

Na Comissão Especial, eu ouvi o depoimento de um auditor, que fazia parte da Mesa: "Eu vou 

dar minha contribuição, vou pagar meu pedágio". E o Promotor representante dos Ministros 

disse: "Não, isso é uma injustiça!" Ali ficou bem claro que dessa reforma todos vão participar.  

Michel Temer é um Presidente reformista. A recuperação do Brasil é lenta, progressiva. E já 

está nascendo esperança no coração de todos os brasileiros, com um Presidente reformista 

como Michel Temer. Eu estou nesta Casa há 23 anos. Sinto isso. 
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Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 
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Sumário 

Improcedência de discurso de Deputado da situação em defesa da proposta de reforma 

previdenciária. Responsabilização dos partidos governistas pelo início da crise brasileira. 

Preocupação com desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à 

hipótese de existência de propina em doação oficial à campanha eleitoral.  

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e 

Srs. Deputados, na verdade, o Deputado que me antecedeu nesta tribuna foi defensor de 

Eduardo Cunha até o fim. É defensor do golpe. É do Rio Grande do Sul, que tem hoje um dos 

piores Governos de Estado deste Brasil. Eu não vou perder tempo respondendo aos seus 

ataques.  

Ele está convencido de que Michel Temer, Henrique Meireles, a reforma da Previdência... 

Disse que os pobres não vão perder com a reforma da Previdência! É exatamente quem vai 

perder.  

Não adianta, mais uma vez, tentar fazer mentiras virarem verdades. Conseguiram até agora - 

no impeachment, na PEC para limitação de gastos -, mas, na reforma da Previdência, não vão 

conseguir, porque qualquer cidadão, no interior do interior, por mais que não entenda de 

números, de Previdência, entende que a proposta é contrária a ele.  

Eu quero ver no painel qual é o Deputado do Estado do Pará que terá a coragem de votar a 

favor dessa reforma da Previdência.  

A crise, na verdade, se iniciou exatamente na campanha eleitoral de Dilma, principalmente 

quando esse "povo" perdeu a eleição. Eles acreditavam que iam ganhar as eleições, que o 

Senador Aécio Neves ia se eleger. E, antes de o Tribunal Superior Eleitoral - TSE proclamar o 

resultado, anunciá-lo de forma oficial, quando faltavam ainda uns 15% de votos, o Democratas, 

da Bahia e de São Paulo, e o PSDB pegaram os aviões e foram para Minas Gerais comemorar. 
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Mas muitos nem pousaram, porque tiveram a notícia: "Dilma virou, ganhou". Aí, antes de 

pousar no aeroporto, eles mudaram o trajeto e voltaram para São Paulo, Bahia e outros 

Estados.  

Nisso, o ódio ganhou força, e a Presidenta Dilma não conseguiu governar, porque se instalou 

uma oposição aqui liderada por Eduardo Cunha, por uma Câmara conservadora, comprada, 

financiada, sim, pelos recursos da PETROBRAS. A maioria foi liderada por Eduardo Cunha, 

que financiou mais de 100 Deputados - mais de 100 Deputados financiados! Ele já financiou a 

campanha dele e a eleição para Presidente. Só se aprovava aqui pauta-bomba.  

Cadê a reforma política? Não tinha a maioria, por que não aprovou uma reforma política aqui? 

Está aí a bagunça! O Supremo agora transforma o Senador Valdir Raupp, de Rondônia, em réu 

por causa de uma doação oficial, que não é de 4 milhões, de 5 milhões nem de 10 milhões, 

mas de 500 mil. Isso, para uma eleição de Senador, não é lá grandes coisas, mas ele está 

sendo condenado réu por causa de uma doação de 500 mil, oficial.  

Imagine, então, que nós teremos daqui a pouco mais da metade dos Parlamentares, 

Governadores, Prefeitos, políticos deste País, Sra. Presidente, condenados por uma 

interpretação numa doação oficial.  

A pergunta é a seguinte: como serão as eleições de 2018? As regras são as mesmas. O 

financiamento agora é privado. Quem é rico e tem amigo rico vai se dar bem, porque pobre só 

tem amigo pobre - ou pobre tem amigo rico? Então, são os ricos que estão entrando na 

política, porque eles têm 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões para financiar a campanha; ou eles 

têm um grupo de amigos ricos que pode doar 1 milhão, 2 milhões, para fazer um caixa de 10 

milhões,15 milhões, e se eleger Senador ou Deputado Federal.  

Muitos Deputados e Senadores que estão sentados nessas cadeiras hoje gastaram mais de 10 

milhões para se eleger, e a Justiça Eleitoral deste País faz vista grossa em muitos Estados. Lá 

no meu Estado do Pará, por exemplo, visivelmente, se a Justiça Eleitoral quisesse, haveria 

Deputado que não seria nem diplomado. Há cidadão que é dono de mais de dez rádios, 

inclusive de rádio educativa. Eles gastaram um rio de dinheiro e continuam com os mandatos.  

A pergunta é a seguinte: o que será das eleições de 2018? O quer vai mudar? Porque as 

regras são as mesmas de 12 anos, 15 anos, 20 anos atrás. Só mudou a do financiamento 

empresarial para a pessoa física. Agora só vai conseguir se eleger Deputado ou Senador, para 

chegar aqui em 2018, quem for rico ou tiver amigo rico para financiar a campanha. 

Preocupa-me muito a decisão do Supremo, porque eu não sei o que irá acontecer daqui para 

frente. Eu só quero saber quando Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves vão virar réus 

neste País. É isso que eu quero que o Supremo Tribunal e a Justiça Eleitoral deste País me 

respondam, assim como quero a resposta de Sergio Moro. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Crítica à suspensão judicial, por solicitação da Advocacia-Geral da União - AGU, da 

divulgação, pelo Ministério do Trabalho, de lista relacionada a trabalho escravo no País. 

Anúncio da possibilidade de instalação, pelo Senado Federal, de CPI destinada à investigação 

sobre o suposto déficit da Previdência Social e sobre as empresas devedoras do sistema 

previdenciário. Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração 

das regras da Seguridade Social. Alegação da oradora de prática, por integrantes do Governo 

Temer, de atos favoráveis à corrupção. Solidariedade aos servidores efetivos da Câmara dos 

Deputados a respeito da oposição à possibilidade de aumento do número de cargos 

comissionados na Casa. 

________________________________________ 

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

queria que fossem considerados como lidos e divulgados três pronunciamentos. O primeiro diz 

respeito à tentativa do Governo de encobrir a lista daqueles que permitiram a ocorrência de 

trabalho análogo ao de escravo. Inclusive já disse aqui, apenas repito, que o Sr. Eliseu Padilha 

é investigado por isso também. 

O segundo pronunciamento diz respeito aos devedores da Previdência Social. Escutei aqui 

atentamente o representante do Governo. Digo representante mesmo do Governo porque 

perdeu a autonomia do Poder Legislativo, rasgou, dilacerou a autonomia do Poder Legislativo e 

se colocou como sabujo de um Presidente que não foi eleito - é o primeira aspecto - e que não 

tem qualquer coragem. 

Ele tem uma profunda covardia. Se tivesse coragem, estaria impedindo a sonegação, 

buscando aqueles que sonegaram por volta de 500 bilhões, meio trilhão de reais, à 

Previdência, para que pagassem. Estaria tentando diminuir a taxa real, que cresceu de 6,91% 

para 7,65%, durante este Governo. Não estaria provocando desemprego - 1 milhão e 240 mil 

trabalhadores e trabalhadoras perderam o emprego no último período no Brasil! 

Portanto, no caso, não existe coragem. Coragem é enfrentar o rentismo, coragem é enfrentar 

aqueles que provocam esse rombo com o pagamento dos juros e serviços da dívida, que leva 

quase 50% do Orçamento brasileiro. Isso seria coragem. Mas não podemos exigir coragem de 

alguém que traiu para efetivar um golpe. 

O Deputado que aqui esteve defendendo de forma absolutamente submissa e subalterna um 

Governo que a população rejeita foi réu confesso, pois disse que a Presidenta Dilma foi apeada 

do poder, foi cassada não porque cometeu crime de responsabilidade, mas sim porque a 

economia estava mal. Está muito pior agora. Está muito pior agora! 
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Por fim, deixo aqui registrada a minha solidariedade aos servidores da Câmara dos Deputados 

relativamente à intenção do Presidente da Casa de aumentar os cargos comissionados. Os 

cargos comissionados nesta Casa têm que ser ocupados por servidores. Nós temos servidores 

altamente qualificados, sob todos os pontos de vista, que mantêm este Poder Legislativo em 

funcionamento, servidores que muitas vezes não são reconhecidos pelo seu valor. 

Não faz sentido aumentar os cargos comissionados, para cumprir acordos que talvez não 

possam ser ditos porque ferem a lógica republicana, como os acordos que são feitos no 

Palácio do Planalto. 

Vir aqui falar do PT na PETROBRAS? Vejam, no caso da PETROBRAS, nenhum diretor do PT 

está sendo acusado de qualquer coisa pela Lava-Jato. Os diretores que estão sendo acusados 

são do PMDB! Os peemedebistas se incomodaram porque o Governo Dilma estava apurando o 

malfeito. Portanto, tiraram Dilma do poder. 

O "sincericídio" é absolutamente concreto neste Governo. O Sr. Romero Jucá disse: "É preciso 

estancar a Lava-Jato". Foi dito isso de forma absolutamente clara. 

Portanto, não venham aqui defender um Governo corrupto - corrupto! -, em que o Presidente, 

golpista, diz de forma recorrente que a pessoa vai ser denunciada, que a pessoa vai ser citada, 

e ele vai esperar. Como se espera que um Ministro-Chefe da Casa Civil com esse nível de 

envolvimento já não esteja afastado do Governo? Isso significa que este Governo golpista e 

este Presidente golpista têm um pacto com a corrupção. Por isto ele chegou ao poder, para se 

defender das investigações. 

Sr. Presidente, gostaria que estes pronunciamentos pudessem receber ampla divulgação dos 

órgãos de comunicação da Casa. 

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Muito obrigado, Deputada Erika Kokay. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELA ORADORA 

 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em mais uma ação sorrateira, o Governo golpista de 

Michel Temer conseguiu suspender, na Justiça, depois de três sentenças judiciais, a 

divulgação da chamada "lista suja" do trabalho escravo. O Ministro Ives Gandra Martins, 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aceitou um pedido da AGU - Advocacia-Geral da 

União, levando o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a não divulgar a lista que 

envergonha o Brasil. 

O Ministério Público do Trabalho - MPT afirma que o Governo descumpre, desde maio de 

2016, portaria interministerial, de número 4, que prevê a atualização e a divulgação da 

chamada "lista suja", o cadastro de empregadores que utilizam mão de obra análoga à de 

escravo. Além da expressa previsão na portaria, a ação tem como fundamentos jurídicos o 

direito fundamental à informação e os compromissos assumidos pela República Federativa do 

Brasil em âmbito internacional, que impedem retrocessos nos passos já trilhados no contexto 

do enfrentamento à "escravidão contemporânea". 
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O Ministério Público do Trabalho irá apresentar um novo recurso. Na ação, o MPT apontou que 

o Governo Federal vinha há 7 meses descumprindo a portaria que prevê a atualização e a 

divulgação da chamada lista suja. Por que há o medo de divulgar o nome dessas empresas 

que, depois de anos da abolição da escravidão, continuam a escravizar? 

Se o Governo que aí está realmente estivesse comprometido com os trabalhadores e 

trabalhadoras, não se oporia à divulgação. Pelo contrário, ele a exigiria. Vemos nessa atitude 

uma postura omissiva e notório desinteresse do Ministério do Trabalho e da União na 

publicação da lista, o que representa um retrocesso deliberado e injustificado no enfrentamento 

da escravidão. 

A chamada lista suja começou a ser publicada em 2003, no Governo do Presidente Lula, e é 

considerada um dos principais instrumentos de combate ao trabalho escravo no Brasil e, 

segundo especialistas e instituições que combatem o problema no mundo, como a 

Organização Internacional do Trabalho, um modelo a ser seguido por outros países. 

A partir dela, empresas e bancos públicos podem negar crédito, empréstimos e contratos a 

fazendeiros e empresários que usam trabalho análogo ao de escravo. 

A chamada escravidão moderna atinge mais de 45,8 milhões de pessoas no mundo, segundo a 

edição mais recente do Índice Global de Escravidão, publicada pela Fundação Walk Free, da 

Austrália, divulgada em junho de 2016. 

No Brasil, a Walk Free estima que sejam 161,1 mil os trabalhadores em condições análogas à 

de escravidão na atualidade. Divulgar este cadastro é uma política de Estado e não de 

governo. 

A pressão da bancada ruralista e de Congressistas ligados ao empresariado sobre o Governo 

ilegítimo pode ser um dos fatores que explicaria a não divulgação da lista, desrespeitando a Lei 

de Acesso à Informação - LAI. 

Segundo o Código Penal brasileiro, o trabalho análogo ao de escravo é caracterizado por 

quatro elementos, que podem ser comprovados junta ou isoladamente: condições degradantes 

de trabalho, que coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador; jornada exaustiva, em 

que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga; trabalho forçado, em que a 

pessoa é mantida no serviço através de fraudes, isolamento geográfico ou ameaça e violência; 

e servidão por dívida, em que a pessoa é forçada, ilegalmente, a contrair uma dívida e 

trabalhar para pagá-la. 

Pelo menos três projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado querem 

retirar os termos "jornada exaustiva" e "condições degradantes de trabalho" dessa definição. 

Um deles, o PL 3.842/12, foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural em abril e aguarda votação no plenário da Câmara. 

Com fundamento na Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 -, 

que regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos 

órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes informações públicas por eles 

produzidas ou custodiadas, relaciono alguns empregadores que foram autuados em 

decorrência de caracterização de trabalho análogo ao de escravo e que tiveram decisão 

administrativa nos autos de infração transitada em julgado, entre dezembro de 2013 e 

dezembro de 2015, confirmando a autuação: 

-61, Fazenda Ribeirão dos Índios, 

zona rural, Piracaia, São Paulo; 
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-60, 

Fazenda Promissão, rodovia BR-163, quilômetro 950, Estrada de Jamanxim, quilômetro 60, 

Castelo de Sonhos, Altamira, Pará; 

e Transporte Ltda. (atual: Ambrósimo Comércio e Transportes Ltda.) 

11.312.759/0001-26 Carvoaria do Ivaldo - Rod. A 151, km 17, vicinal da Fazenda Silvo 

Florestal, km 2, Moju/PA 

-63, Obra Fontana di Italia, Rua 

Joaquim José, 785, Fonte Grande, Contagem, Minas Gerais; 

-17, Parque Fabril, Usina Aliança , 

s/n, Rodovia Salvador-Feira, Bahia; 

-90, Fazenda Alan, rodovia 

MT-338, quilômetro 182, Vila Simioni, Itanhangá, Mato Grosso. 

A Fazenda Jasmim Agropecuária pertence ao Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, um dos 

principais articuladores do golpe e homem forte de Temer. Está sendo investigado por causa 

de trabalho escravo. Na Fazenda Paredão, os fiscais identificaram péssimas condições nas 

acomodações dos funcionários, com presença de galões de gasolina e vasilhames de 

agrotóxicos. O MP encaminhou fotos dos alojamentos para o Ministério do Trabalho. Há 

suspeita de trabalho análogo ao de escravo. 

É evidente que este Governo tem um lado, e com certeza não é o do trabalhador e da 

trabalhadora. Demonstra nas suas ações que haverá retrocessos nos passos já trilhados em 

prol da erradicação da escravidão contemporânea. Este Governo, além de ilegítimo e golpista, 

é destruidor dos direitos sociais. 

Obrigada. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho comunicar aos membros desta Casa que o 

Senado está prestes a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI para investigar a 

real situação da Previdência Social no País. O pedido de CPI já conta com 29 assinaturas, 

duas a mais que o mínimo necessário, coletadas pelo mandato do Senador Paulo Paim, do PT 

do Rio Grande do Sul. Na internet, a petição se aproxima da meta, de 20 mil assinaturas. 

Se, de um lado, o Governo ilegítimo de Temer insiste em dizer que a Previdência é deficitária, 

de outro, é preciso rebater e dizer que é superavitária. A instalação da CPI é fundamental para 

passar a Previdência a limpo e assim possibilitar a cada brasileiro e brasileira saber quem são 

de fato os 500 maiores devedores que hoje constam na lista da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional.  

No topo dessa lista dos maiores devedores da Previdência figura a Massa Falida da Viação 

Aérea Rio Grandense - VARIG, que deve exatos R$ 3.713.041.224,05 (3 bilhões, 713 milhões, 

41 mil, 224 reais e 5 centavos). 

No segundo lugar da imensa lista, aparece o grupo JBS S/A, devendo R$ 1.837.489.343,08 (1 

bilhão, 837 milhões, 489 mil, 343 reais e 8 centavos). 

Entre as instituições financeiras em débito com a Previdência, consta o Banco Bradesco, com 

uma dívida de R$ 465.249.669,73 (465 milhões, 249 mil, 669 reais e 73 centavos). 
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E poderia citar aqui diversas outras empresas: 

lementos e Máquinas Agrícolas (R$ 395.350.273,78); 

 

 

 

 

as S.A. (R$ 166.028.853,64); 

- Açúcar e Álcool (R$ 152.315.159,65); 

 

- Cooperativa Agropecuária (R$ 136.251.825,88). 

Sr. Presidente, sejamos francos. Sejamos honestos. Não estamos falando aqui de reforma da 

Previdência, e sim da eliminação da Previdência Social. O que se quer fazer no Brasil foi feito 

no Chile, sob a ditadura. Lá se acabou com a previdência social. E aqui se vai acabar 

realmente com a Previdência Social, porque o Brasil está entregue ao interesse dos rentistas. 

Vinte e sete mil investidores, entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, detêm quase a metade 

do Orçamento deste País, apenas no caso dos serviços e dos juros da dívida. Então, falemos 

abertamente: reforma da Previdência para quem? 

Com essa reforma, este Governo golpista quer impedir os trabalhadores pobres de se 

aposentarem. Está em curso a destruição da Previdência Social. Essa malfadada reforma abre 

espaço para a previdência privada, para quem pode pagar por esses serviços, porque o Estado 

se "esqueletiza" para a população de baixa renda. 

É preciso denunciar que o Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, o 

Deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, teve como financiadores, no caso de sua campanha 

eleitoral para a Câmara, entidades e empresas diretamente relacionadas com a previdência 

privada. Em nome da ética e da coerência, o Relator teria a obrigação moral de se declarar 

impedido de relatar a matéria. 

Não venham dizer para a população, por meio de propaganda mentirosa, que há déficit na 

Previdência. O déficit é uma grande falácia do Governo golpista de Temer. Primeiro, porque o 

déficit é questionável. Nós estamos falando da Previdência, que faz parte da Seguridade 

Social. A Seguridade Social é superavitária. E diversos institutos previdenciários comprovam. 

Então, de que déficit estamos falando? E por que o Governo não combate a sonegação à 

própria Previdência? São quase meio trilhão de reais de sonegação - sonegação atestada pelo 

próprio Governo, que não se dispõe a tomar medidas para combatê-la. 

É isto que nós estamos vivenciando: a entrega do patrimônio, a retirada de direitos e 

estratégias, para se protegerem das apurações e das operações, particularmente da Lava-Jato, 

que combatem, enfrentam e investigam a corrupção. O próprio Temer, que nas asas de um 

golpe contra a Nação e a democracia chegou à Presidência da República, foi citado 43 vezes 

em delações, e nada falam, calam-se, calam-se aqueles que vinham aqui dizer que o Brasil 

precisava ser passado a limpo. Curiosamente, as vozes macabras dos paladinos da verdade e 

da moral se emudeceram. 



 

470 
 

Este Governo e seus aliados estão atolados num fétido lamaçal de corrupção, locupletando-se 

entre si e utilizando o Estado para se protegerem de qualquer apuração, enquanto entregam o 

País, enquanto rastejam para o capital internacional, enquanto rastejam para o rentismo, 

enquanto apedrejam o povo brasileiro. 

Para sintetizar o que este Governo ilegítimo está a perpetrar, valho-me dos versos de uma 

canção de Chico Buarque, que diz: 

Dormia 

A nossa pátria mãe tão distraída 

Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações. 

Obrigada. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço uso da palavra neste momento para manifestar-

me sobre tema que muito preocupa os valorosos servidores e servidoras desta Casa. 

Refiro-me à intenção da Presidência desta Casa de criar mais cargos em comissão na Câmara, 

conforme matéria veiculada pela imprensa. Entidades de servidores criticam a proposta de 

corte de funções de concursados para viabilizar a criação de cargos comissionados. 

A notícia sobre a possibilidade de aumento do quantitativo de Cargos de Natureza Especial - 

CNEs na Câmara, aqueles de livre indicação por Parlamentares, preocupa servidores 

concursados. 

Entidades ligadas aos servidores como A Pública Central do Servidor, o Sindicato dos 

Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União - SINDILEGIS, com 

o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal - OAB-DF e de mais de 200 

entidades públicas e privadas de trabalhadores, divulgarão um manifesto, em breve, para 

cobrar o firme posicionamento da Mesa Diretora da Câmara Federal em relação ao inchaço de 

cargos comissionados. 

Segundo informações, a ideia vem sendo debatida entre os Líderes desde a campanha do 

Deputado Rodrigo Maia à Presidência no início deste ano. Em matéria publicada em 12 de 

fevereiro de 2017, o jornal Correio Braziliense destacou a estratégia na coluna Brasília-DF. A 

mudança, feita por um simples ato da Mesa Diretora ou uma resolução, a princípio serviria para 

acomodar aliados e apadrinhados políticos em posições estratégicas. 

Sr. Presidente, é muita incoerência e falta de compromisso com a verdade, num momento em 

que os arquitetos do golpe parlamentar e da ruptura democrática, aliados do golpista 

indefensável Michel Temer, que tanto alardeiam a necessidade de ajuste fiscal e econômico 

como caminho para tirar o Brasil da chamada crise, agora quererem transformar a Câmara num 

trem da alegria. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso dar um basta no nepotismo e no aparelhamento ideológico do 

Estado. Os três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) e as três esferas 

(estadual, municipal e federal) precisam entender que a sociedade brasileira não tolerará esse 

tipo de prática. 
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Fazem parte de nosso quadro funcional um sem-número de pessoas que honram 

cotidianamente o nome da Casa. São servidoras e servidores que não medem esforços na 

consecução de suas tarefas, atendendo com presteza e qualidade as demandas 

administrativas e parlamentares e superando as expectativas do cidadão brasileiro. 

Contamos, nesta Casa, com um quadro altamente qualificado, selecionado por concursos cada 

vez mais difíceis e concorridos. Entre os servidores efetivos da Câmara, quase 60% possuem 

especialização, e 10% têm mestrado, o que se reflete na qualidade do trabalho aqui produzido. 

Esse nível de excelência é também mantido e impulsionado pelo Centro de Formação, 

Treinamento e Aperfeiçoamento - CEFOR, que promove diversas ações de educação 

legislativa voltadas para os servidores do Legislativo e para toda a sociedade. 

Se há carência de servidores para o desempenho das funções precípuas desta Casa, e eu sei 

que há, o caminho constitucionalmente adequado é a realização de concurso público, ato 

administrativo fundamental para assegurar o acesso a qualquer cargo ou emprego público no 

âmbito da administração pública. 

Não é tolerável que se utilizem os cargos de natureza especial da Câmara para fins eleitorais, 

sem nenhum critério. Quero me somar aos esforços dos servidores e servidoras desta Casa 

para fazer coro contra essa proposta, caso ela venha a ser efetivada. 

Se o próprio Governo, apoiado abertamente pela Presidência da Câmara, afirma que pretende 

barrar a realização de concursos por conta do famigerado ajuste fiscal, como ele explica a ideia 

de, agora, querer aumentar gastos com comissionados? 

Sr. Presidente, levar essa ideia adiante significa impor uma dura e injusta desvalorização a 

todos os servidores e servidoras da Casa, logo eles e elas que tanto contribuem para o pleno 

funcionamento da instituição. Esta Casa Legislativa não pode ser transformada, ao arrepio da 

lei, num cabide de empregos. 

Não pode retroceder às nefastas práticas do passado, quando se usava o poder político para 

colocar apaniguados nos mais diversos postos da administração pública dos três Poderes sem 

o menor pudor, sem a menor desfaçatez. Muito menos poderia servir de abrigo para a 

realocação de comissionados para, convenientemente, atender acordos não republicanos. 

Em nome dos princípios que regem a administração pública - Legalidade, Impessoalidade, 

Moralidade, Publicidade e Eficiência -, solicitamos que a Mesa Diretora venha a público 

fornecer os devidos esclarecimentos sobre os fatos aqui narrados. 

Muito obrigada. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Prejuízos para as mulheres nas propostas de reforma trabalhista e previdenciária em 

tramitação na Casa. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço que 

meu discurso seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa. 

Venho à tribuna falar sobre a proposta de reforma trabalhista, que vai precarizar, sem dúvida, 

as relações de trabalho e vai prejudicar as mulheres, agravando profundamente a situação de 

empregabilidade e as condições salariais da mulher. Na verdade, muitas mulheres estão no 

mercado informal de trabalho. E, quando se eleva o desemprego, isso também atinge as 

mulheres. 

Quanto à proposta de reforma previdenciária, o tempo de contribuição proposto para as 

mulheres significa enorme perda para todas nós. Hoje, as mulheres se aposentam aos 60 anos 

de idade, após 15 anos de contribuições para a Previdência. 

Sr. Presidente, era dessas situações que eu queria tratar. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 
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Importância de atuação do Parlamento para a aprovação da proposta de reforma da 

Previdência Social para superação da crise e retomada do crescimento econômico no Brasil.  

________________________________________ 

O SR. THIAGO PEIXOTO (PSD-GO. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

caros colegas Deputados e Deputadas, o que me traz aqui hoje a esta tribuna é a preocupação 

que acredito que há em cada um de nós. 

Recentemente, na última quarta-feira, recebemos uma péssima notícia. Nós já sabíamos que 

isto iria acontecer de certa forma, mas ela se concretizou em dados. De 45 países do mundo, o 

Brasil é o único país que teve uma queda significativa no seu PIB: de 3,6%. Se somarmos isso 

à queda do ano anterior, são 7,2% de retração do nosso PIB, da nossa economia nos últimos 2 

anos. 

Isso não se traduz só em números. Isso significa a maior crise econômica da história do nosso 

País; significa quase 13 milhões de desempregados em todas as cidades brasileiras, em todos 

os Estados; significa uma grande recessão econômica que tem de ser superada.  

É importante também dizer, Sr. Presidente, que isso não aconteceu por acaso. Essa crise foi 

adquirida através de um contrato de grandes equívocos econômicos cometidos pelo Governo 

anterior: descontrole fiscal, como nunca houve neste País; quebra de todos os princípios 

econômicos básicos: redução de juros de forma forçada, sem respaldo econômico básico, 

maquiagens, pedaladas fiscais; criação de uma nova matriz econômica sem o menor sentido. 

Enfim, diversos erros básicos econômicos colocaram o País nessa situação.  

Não queriam encarar a verdade. O problema é que a verdade é teimosa. Ela pode ser 

maquiada por algum tempo, mas ela volta a aparecer. A verdade apareceu, e hoje nós vivemos 

esta grande crise econômica.  

É papel deste Parlamento ajudar o Brasil a superar essa crise. Ela só vai ser superada com a 

realização de grandes e importantes reformas que não são populares, são difíceis, mas devem 

ser realizadas.  

Hoje toda a economia aguarda, como um sinal positivo para a retomada do emprego e do 

desenvolvimento, a reforma da Previdência. 

É importante dizer, Presidente, que a reforma da Previdência não é uma briga político-

partidária. O Presidente Lula e a Presidente Dilma defendiam a reforma da Previdência 

enquanto estavam no Governo. Agora mudaram de posição. Isso não é correto, porque essa é 

uma questão de Estado que tem que ser encarada por todos nós para que, de fato, a crise 

possa ser superada, para que a economia volte a crescer e a trazer mais desenvolvimento para 

o nosso País. 

É importante dizer também que o fracasso da reforma da Previdência é o principal risco para a 

nossa recuperação econômica. Se o Congresso fracassar em promover essa reforma que está 

sendo debatida aqui, nós vamos colocar em risco, vamos condenar a economia do nosso País. 

Quando se fala em condenar economia, significa que está se gerando mais desemprego, mais 

desequilíbrio, mais problemas para cada um dos cidadãos brasileiros. 

Não aprovar a reforma da Previdência e outras medidas que temos que tomar significa o 

aumento do Risco Brasil, significa uma escalada, uma subida do dólar, significa a volta da 

inflação, significa que os juros, que estão caindo agora, podem ter que voltar a subir. Nós não 
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podemos ser irresponsáveis. Nós temos que encarar isso de frente, não como uma briga 

partidária, não como uma briga política, mas como uma causa de Estado. 

Presidente, quero reforçar: a crise econômica que vive o Brasil foi causada por diversos 

equívocos básicos cometidos, e agora é preciso superá-la. Este Parlamento tem o papel de 

gerar condições para que a crise econômica seja superada e o Brasil volte a crescer, a se 

desenvolver e os empregos voltem a ser gerados.  

Obrigado.  

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à crise econômica do País gerada pelos governos do PMDB e PSDB. Contrariedade à 

aprovação da proposta de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer ao nobre 

colega que me antecedeu que a crise do País foi gerada exatamente pelo PMDB e pelo PSDB. 

Eles não aceitaram perder a eleição, deram o golpe, destruíram a indústria pesada deste País, 

estão destruindo a PETROBRAS, e agora vivemos esta crise. A crise vai continuar. 

Portanto, aqueles que dizem que se não a reforma da Previdência não for aprovada não vai dar 

certo estão fazendo terrorismo. É mentira! A Previdência não é deficitária, é superavitária! O 

Governo já perdeu esta batalha. Os Deputados que defendem a reforma da Previdência vão se 

dar muito mal por este País afora, porque o povo não vai aceitá-los.  

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu discurso seja divulgado no programa A Voz do Brasil.  
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações às mulheres participantes em atos contra a reforma previdenciária. Protesto 

contra a proposta do Governo Michel Temer de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

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

parabenizar as mulheres que ontem tomaram conta das principais praças das cidades do 

interior contra a reforma da Previdência. 

Nós já sabemos que a reforma não vai passar, porque a base do Governo, em reuniões muito 

reservadas, já se colocou pronta. Com a última mudança da Previdência, 40% dos Deputados 

não foram eleitos. E essa obra-prima do Michel Temer reduz o papel da mulher, o que está 

sendo alvo de protesto nas redes sociais. Ele está ajudando o lado de cá. 

Eu quero parabenizá-lo porque, a cada vez que faz isso, perde uma quantidade de votos aqui e 

perde o respeito lá fora. Quem tem escritório americano dirigido pelo Meirelles é que quer esse 

tipo de reforma, para cada vez sobrar mais dinheiro para as classes dominantes do nosso País. 

Portanto, este é o nosso protesto. E vamos à luta. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

acabei de participar de uma palestra na Fundação João Mangabeira, onde foi lançada a quinta 

edição do Boletim Conjuntura Brasil. A palestra do Prof. César Benjamin sobre Previdência 

Social foi excelente. 

Mais do que nunca, estou convicto de que tenho que votar contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, da maneira como editada, porque, na realidade, o que o Governo 

Federal quer é simplesmente prejudicar aqueles que mais precisam, e que ganharam, com a 

Constituição de 1988, direitos a uma vida melhor. 

Só para termos como dado, de 2014 a 2015, o crescimento com os benefícios na área social 

do Brasil foi de 6 bilhões de reais e o crescimento com o pagamento da dívida foi de 130 

bilhões. Isso demonstra que não é tirando direitos daqueles que mais precisam que vamos 

resolver essa questão, mas sim tirando daqueles que mais sugam do povo brasileiro - com os 

juros que se mandam hoje para o Sistema Financeiro no Brasil. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homenagem às mulheres. Decisão do PSB de voto contrário à proposta de reforma da 

previdência social. Contrariedade à intenção de criação de cargos comissionados pela Câmara 

dos Deputados. 

________________________________________ 
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O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu já 

tinha dito às mulheres, num encontro que realizei, que a homenagem às mulheres não tem que 

ficar restrita ao dia 8 de março, e a Deputada Jô Moraes lembra muito bem isso aqui. Nós 

temos que fazer com que todos os dias sejam dias das mulheres, reverenciando-as e votando 

projetos de iniciativa das mulheres durante toda a semana. Hoje já não é mais o Dia 

Internacional da Mulher, mas é dia da mulher e continuará sendo para aqueles que acreditam 

na parceria que temos que fazer sempre. 

Faço um registro rápido, Sr. Presidente. Nós estivemos agora na Fundação João Mangabeira, 

porque o PSB tem discutido a reforma da previdência. E, para nosso conforto, para a nossa 

tranquilidade - e isso foi tratado hoje na Folha de S.Paulo -, o PSB não votará a favor da 

proposta de reforma da previdência que está em tramitação. Do jeito que está, essa proposta 

não passa. Não passa e não tem o menor o crédito. A Direção do partido já se manifestou 

claramente no sentido de que não votaremos a proposta do jeito que está. E temos sugestões 

a fazer. 

Para complementar, se V.Exa. me conceder mais 30 segundos, quero fazer o coro com alguns 

aqui e dizer que, no momento em que nós discutimos reforma da previdência, em que o 

Governo impõe um teto para os gastos e em que nós dizemos que temos que reduzir os gastos 

públicos, a Casa não dá exemplo. Existe um ditado, Deputado Carlos Manato, que diz que 

estamos meio fora da caixinha. O pessoal não está sabendo o que está acontecendo. Neste 

momento em que nós discutimos mexer na vida das pessoas, existe aqui uma proposta - nem 

sabemos se passará pela Mesa da Câmara dos Deputados - para aumentar cargos na 

Câmara, para provimento sem concurso, trazendo mais gastos para o Poder Legislativo. Isso 

significa caminhar na contramão da história. Quero deixar claro que isso tem que ser votado 

não só pela Mesa, mas também pelo Plenário da Casa. E nós vamos nos manifestar contra.  

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa intransigente dos contribuintes da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Capitão Augusto, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero fazer um registro sobre os 

últimos debates relativos à reforma da Previdência. 
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Trata-se de uma reforma fundamental e necessária para o Estado brasileiro. Todos nós vamos 

viver mais e, portanto, teremos que contribuir um pouco mais ou ter nossos benefícios 

ajustados à realidade.  

No entanto, gostaria de pontuar a minha defesa intransigente daqueles que contribuíram. Essa 

será a minha luta, esse é o meu papel. Nos últimos meses, tenho estudado bastante a 

proposta que o Governo nos enviou. Acredito que ela vai ter que ser melhorada. Mas, da minha 

parte, defenderei aqueles que contribuíram e que ajudaram a criar parte do fundo que sustenta 

a própria Previdência.  

Entendo que a Previdência se trata de um grande benefício, de um grande programa social - e 

assim deve continuar. Mas hoje há pessoas que são por ela sustentadas, o que não pode 

acontecer, pois sacrifica aqueles que contribuem e que sustentam a nossa Previdência.  

Portanto, serei um defensor intransigente desses que ajudaram a contribuir com o País. Eles 

precisam continuar contribuindo. Se nós assustarmos esse grupo de pessoas, se jogarmos 

uma carga de sacrifício exagerada sobre elas, ocorrerá a não formalização e a precarização do 

emprego, pois menos trabalhadores optarão pela carteira assinada. Dessa forma, haverá 

menos recursos para se pagarem as aposentadorias futuras.  

Sabemos que a Previdência atualmente é inviável, ou seja, que a quantidade de recursos que 

ela recebe pelas contribuições é infinitamente menor do que a necessária para se pagarem as 

aposentadorias.  

Em minha opinião, devemos nos concentrar nos grandes salários, que não podem ser 

sustentados pela Previdência, paga por todos. Devemos considerar as injustiças e proteger 

aqueles que contribuíram.  

Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social em tramitação na Câmara dos 

Deputados. 

________________________________________ 

  O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, o que nos traz aqui é, na verdade, este grande debate que acontece no País 
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inteiro e que mobiliza a nossa população e todos os segmentos sociais: a reforma da 

Previdência Social. 

Esse é um assunto que chama a atenção do País inteiro. Começa a haver uma grande 

mobilização nacional de todos os segmentos sociais questionando e querendo tirar dúvidas 

com relação à reforma da Previdência Social. Trata-se de um assunto muito grave.  

O Governo está impondo, goela abaixo da população trabalhadora brasileira, uma proposta 

que desestrutura a sociedade, a família e a administração pública na medida em que 

desmotiva as pessoas a ocuparem os diversos cargos federais, estaduais e municipais.  

Cito, por exemplo, a carreira da magistratura. Como o cidadão irá se motivar a prestar um 

concurso público de juiz federal se, daqui a 30 ou 40 anos, quando for se aposentar - momento 

em que mais precisará de recursos para manter a sua família, no declínio da sua juventude -, 

terá seu salário reduzido de forma considerável?  

Esse aspecto chama a atenção de todos os segmentos. Coloquei a questão da magistratura, 

mas isso atinge o magistério, atinge os órgãos de segurança pública, atinge os órgãos de 

controle. 

Há questionamentos profundos quanto ao déficit na Previdência. Existe déficit na Previdência? 

Qual é a origem desse déficit? O que causou o déficit da Previdência? Será que é só em razão 

das contribuições mensais, que não estão podendo atender ao pagamento das aposentadorias, 

ou há outras origens? Então, é preciso realmente haver uma discussão mais profunda com 

relação a toda essa situação. 

Um auditor do INSS, há poucos dias, me alertou para um fato ao dizer: "Deputado, eu conheço 

casos de execuções fiscais que foram promovidas pela Procuradoria da Previdência Social, de 

devedores que não pagavam as suas contribuições. Recolhiam do trabalhador, e essas 

contribuições não eram recolhidas aos cofres da Previdência Social. Depois essas empresas 

foram executadas e foram dados bens em garantia desses débitos. Passaram-se os anos, 20 

anos, 25 anos, e aquilo que foi dado em garantia - terrenos valiosíssimos - terminou passando 

para o nome de terceiros através de fraudes, inclusive dentro de cartórios". 

Então, vejo que a reforma da Previdência é precipitada. É preciso haver realmente uma 

auditoria mais profunda com relação à situação, porque essa reforma vai atingir 

substancialmente as famílias brasileiras.  

A quem interessa essa reforma da Previdência? Quem vai ser o grande beneficiário? O que 

motiva essa reforma da Previdência? A população de modo geral vai perder. Então, alguém 

será beneficiado, e isso precisa ser apurado.  

Registramos aqui a nossa preocupação. Essa reforma atinge as profissões de modo geral, 

desde as mais simples. O trabalhador rural, o pescador, os policiais, todos os segmentos 

sociais estão preocupados com ela. 

Este Congresso precisa dar atenção à população brasileira e ver o que existe por trás dessa 

reforma, qual é o motivo de se sacrificar e penalizar a nossa população.  

Portanto, o nosso partido quer que se medite sobre essa situação e que não se aceite, de 

maneira nenhuma, uma imposição destas, uma reforma que penaliza e sacrifica a população 

brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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024.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/03/2017-10:30 

Publ.: DCD - 3/10/2017 - 73 AUREO-SOLIDARIEDADE -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da apresentação de requerimento à Comissão Especial da Reforma da Previdência 

para realização de debate sobre a filantropia no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. AUREO (SD-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, tivemos a 

oportunidade ontem de apresentar na Comissão da Reforma da Previdência um requerimento 

para que possamos discutir a questão da filantropia hoje no nosso País. 

O texto enviado pelo Planalto que trata da Previdência Social não toca no assunto filantropia, 

mas o Relator, conforme algumas declarações, quer acabar com a filantropia no nosso País. 

Em algumas cidades, só há o hospital filantrópico, que, pela tabela do Sistema Único de Saúde 

- SUS, recebe bem abaixo do realiza. Mesmo assim se mantém ali e leva saúde às famílias 

dessas cidades. 

Há 600 mil alunos na rede filantrópica no Brasil. Menciono universidades católicas, a UCP, a 

PUC, cito a Universidade Presbiteriana Mackenzie, as batistas, as metodistas, e querem que 

seja retirada a filantropia, acabando com a educação filantrópica no nosso País. 

Temos que debater esse tema na Comissão. Temos que contar com os nobres pares, para que 

possamos enfrentar esse assunto e garantir a filantropia no nosso País, que desenvolve um 

trabalho belíssimo por meio da rede de assistência social, das Santas Casas e de 

universidades. Querem que essas instituições devolvam ao Governo Federal cada centavo que 

lhes foi concedido. 

Expresso a nossa preocupação. Quero, nessa audiência pública, convencer o Relator a não 

tratar desse tema que só prejudica hoje o cidadão brasileiro. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 3/10/2017 - 73 ASSIS MELO-PCDOB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Menção a carta da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA 

e do Colégio de Presidentes e Corregedores de Tribunais Regionais do Trabalho em repúdio a 

declaração do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, relacionada à Justiça do 

Trabalho. Contrariedade às propostas de reforma trabalhista e previdenciária apresentadas 

pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, eu gostaria de repercutir, nesta tribuna, carta da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA e do Colégio de Presidentes e Corregedores 

de Tribunais Regionais do Trabalho, em que repudiam declaração do nobre Presidente desta 

Casa, o Deputado Rodrigo Maia, que disse que a Justiça do Trabalho não deveria existir e que 

os juízes do trabalho eram irresponsáveis. 

Sr. Presidente, na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, a Justiça do Trabalho tem sido 

a grande vilã, como se fosse ela a responsável pela crise. Dizem que o número de ações dos 

trabalhadores na Justiça do Trabalho aumenta muito e que ela só vê o lado dos trabalhadores. 

Eu já vi essa discussão há muito tempo no movimento sindical. Queriam acabar com o poder 

normativo da Justiça do Trabalho. Em que Estado nós estamos? Em que sistema nós 

vivemos? Se não tivermos a Justiça do Trabalho, para que o Estado garanta o direito do mais 

fraco - achamos que, na correlação de forças entre capital e trabalho, o capital é sempre mais 

forte que o trabalho -, para onde iremos? Vamos negar o papel do Estado? Os outros órgãos 

podem existir, e a Justiça do Trabalho não pode? O Supremo Tribunal Federal pode existir, 

outros tribunais podem existir, mas a Justiça do Trabalho não pode? Por que não pode existir a 

Justiça do Trabalho? 

Queremos aqui não só garantir o apoio a essa carta, aos juízes do trabalho, mas também 

defender a Justiça do Trabalho, os direitos dos trabalhadores, a CLT, porque essas questões, 

no nosso entendimento, são importantes. 

O Governo tem dito que tanto a reforma previdenciária como a reforma trabalhista vão gerar 

empregos. É falácia. Essa reforma trabalhista não gerará nenhum emprego e causará mais 

danos ainda a quem trabalha, assim como a reforma previdenciária. 

Precisamos sim chamar a atenção da população, precisamos chamar a atenção dos nobres 

Deputados e Deputadas para que sejam sensíveis e não cometam tamanho crime, no nosso 

entendimento, contra os trabalhadores e as trabalhadoras, que é o de retirar o direito à 

aposentadoria e acabar com direitos trabalhistas, como o de ter a carteira assinada, ter um 

mínimo de garantia, porque é isso que a CLT assegura. 

Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de dizer. 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Entrega ao orador, por representantes dos trabalhadores rurais e agricultores do Estado da 

Paraíba, de documentos contrários à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração nas regras da seguridade social. Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Deputados, hoje recebi no meu gabinete uma representação de agricultores de vários 

Municípios do Estado da Paraíba. Entregaram documentos contrários à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, e pedem aos Senadores e aos Deputados da bancada da 

Paraíba que votem contra essa PEC. 

Havia também vários representantes de Prefeituras, de Câmaras, de associações 

comunitárias, de sindicatos rurais, todos eles contrários a essa PEC. 

Neste pronunciamento registro que votarei contra a PEC 287/16, a PEC da morte, da 

destruição da nossa previdência pública. 

Ainda em relação a essa PEC, faço um discurso em que ressalto quem mais perde com ela. 

Sr. Presidente, gostaria que estes dois pronunciamentos fossem divulgados pelos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recebi hoje no meu gabinete uma representação de 

agricultores de vários Municípios do Estado da Paraíba. Entregaram documentos contrários à 

PEC 287/16, a PEC da Reforma da Previdência. Solicitam dos Senadores e dos Deputados da 

bancada da Paraíba que votem contra essa PEC. 

Foram entregues os seguintes documentos: da Prefeita de Barra de Santana, Cacilda Farias 

Lopes de Andrade, com posição contrária à reforma da Previdência; do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barra de Santana, Paraíba, presidido por Paulo Medeiros Barreto, em 

que solicita que votemos contra a reforma da Previdência e encaminha diversas emendas 
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relativas à PEC 287; dos agentes de saúde e de trabalhadores do setor de saúde do Município 

de Barra de Santana, contrários à reforma da Previdência; do Presidente da Câmara Municipal 

de Barra de Santana, Sr. Josivanio da Silva Felipe, documento de audiência pública contra a 

PEC 287, com 204 assinaturas; da Câmara Municipal de Lagoa Seca, através do seu 

Presidente, Paulo Costa de Oliveira, em que encaminha resolução contra a PEC 287; do Polo 

Sindical e das Organizações da Agricultura Familiar da Borborema - POAB, composto pelos 

sindicatos dos trabalhadores rurais e agricultores e agricultoras familiares da Borborema, dos 

Municípios Esperança, Remígio, Algodão de Jandaíra, Solânea, Arara, Casserengue, Areial, 

Montadas, Alagoa Nova, Matinhas, Lagoa Seca, Massaranduba, Queimadas, São Sebastião de 

Lagoa de Roça, e mais 150 associações comunitárias e associação de agricultores 

agroecológicos da Borborema, em que solicitam que votemos contra a PEC 287. O documento 

é assinado por Manuel Antônio de Oliveira, Nelson Anacleto Pereira e Nelson Ferreira dos 

Santos, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultoras e agricultores de Lagoa Seca, 

Paraíba, dirigido aos Senadores e Deputados Federais da bancada da Paraíba para que votem 

contra a PEC 287, além de um abaixo-assinado em defesa dos direitos previdenciários, dos 

agricultores e agricultoras do Município de Lagoa Seca, com 1.730 assinaturas. 

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o grande Bertolt Brecht nos revela uma 

grande verdade. Assim ele escreveu: 

Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, 

levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois 

prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois 

agarraram uns desempregados, mas, como tenho meu emprego, também não me importei. 

Agora estão me levando, mas já é tarde, como eu não me importei com ninguém, ninguém se 

importa comigo. 

Esse texto de Bertolt Brecht chama atenção para nossas omissões, nossas faltas de 

compromisso, nossas posturas covardes diante do sofrimento e das dores dos nossos irmãos e 

irmãs e de nossas vergonhosas cumplicidades quando a maioria do nosso povo é vítima da 

opressão, da exploração, da escravidão, da destruição de direitos e de manipulação. Ficamos 

omissos porque não estamos sendo atingidos por essas maldades, crueldades e 

perversidades. 

É o que vem ocorrendo diante do festival de maldades, crueldades, perversidades e 

sacanagens que o Governo ilegítimo, usurpador e golpista de Michel Temer vem espalhando a 

cada instante contra a maioria do povo brasileiro.  

Primeiro foi o golpe que afastou nossa Presidenta Dilma do Governo. Diziam: "Tiremos a 

mulher que logo teremos um paraíso no Brasil, com emprego, educação, saúde e progresso". 

Estão enterrando nosso País, empurrando-o para um precipício, com mais desemprego, mais 

atos de corrupção, praticados por membros do atual Governo, mais retirada de direitos e o 

maior desmonte da nossa previdência pública. Eles só sabem fazer propaganda enganosa e 

falaciosa. O próprio Governo Temer diz que estamos vivendo um momento excepcional na 

economia. Isso só pode ser considerado uma grande piada de mal gosto. 

A segunda maldade foi a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que congela os recursos 

primários por 20 anos. É a PEC da morte da educação pública, da saúde pública, dos 

investimentos que possam trazer empregos. Só quem ganha com isso são os banqueiros, que, 
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com a dívida pública, serão contemplados não apenas com os serviços e os juros, mas 

também com novos financiamentos. 

A bola da vez é a previdência pública. Há um verdadeiro desmonte, que retira direitos, destrói 

os instrumentos de proteção social e entrega a Previdência para as entidades de previdência 

privada. O argumento para isso tudo é este: se não for feita a reforma, ela vai quebrar e o 

Governo não terá como pagar as aposentadorias. Eles dizem que há um rombo, um déficit na 

previdência pública. É uma grande mentira e enganação. Nossa Seguridade Social tem 

superávit. 

Quem mais perde com a PEC 287/16 são as mulheres, os agricultores e as agricultoras, os 

idosos, as pessoas com deficiência, os professores e todos os trabalhadores e trabalhadoras. 

A maioria dos Municípios vão perder recursos da Seguridade Social, da Previdência, da saúde 

e das políticas de proteção social. São mais de 3.875 Municípios em que hoje circulam 

recursos da Seguridade Social. É mais do que eles recebem do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM. 

As crueldades, as maldades, as perversidades e as sacanagens não param por aí. Veio 

também a reforma trabalhista, que é um verdadeiro golpe contra os trabalhadores e suas 

representações sindicais. Tudo isso está acontecendo, e as elites golpistas e conservadoras 

estão rindo, porque essas crueldades não vão prejudicá-las. Elas só ganham. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-14:08 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 22 AFONSO MOTTA-PDT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença, na Câmara dos Deputados, dos representantes do Sindicato dos Servidores da 

Justiça do Rio Grande do Sul - SINDJUS-RS Marco Aurélio Weber e Davi Pio e do ex-Prefeito 

do Município gaúcho de São Luiz Gonzaga Aguinaldo Martins, para participação em debates 

sobre as reformas trabalhista e previdenciária. 

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

presença entre nós de membros do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul - 

SINDJUS-RS, aqui representado por Marco Aurélio Weber e Davi Pio. 

Está presente também o companheiro Aguinaldo Martins, ex-Prefeito de São Luiz Gonzaga, 

Rio Grande do Sul, que veio a Brasília participar de debate, de que todo o Brasil está 

participando, sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e tratar de questões do 

interesse do Estado do Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-14:10 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 23 BOHN GASS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conclamação dos Prefeitos para manifestação de contrariedade à proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. Alerta sobre o possível empobrecimento dos Municípios 

brasileiros no caso de aprovação da reforma. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero hoje dar como 

lido pronunciamento em que faço um chamado aos Prefeitos do País para que reajam! 

Em 3.900 Municípios do Brasil, o reflexo financeiro da previdência é maior do que o do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM e o do repasse de ICMS dos Estados. Isso equivale a 

70% dos 5.570 Municípios do Brasil. Então, se a reforma da previdência for aprovada, não vai 

haver dinheiro nos Municípios, porque os que recebem a aposentadoria nesses Municípios não 

vão para Miami, Nova Iorque, Paris. Eles vão fazer compras nas lojas, nos postos de 

combustível, nos mercados, nas padarias do seu Município. É lá que eles vão gastar o 

dinheiro. 

Assim, a reforma da previdência, além de ser nefasta sob todos os aspectos aos trabalhadores, 

é ruim para a economia dos Municípios. 

Portanto, Prefeitos, reajam! "Não" a essa maldita reforma! 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero fazer aqui um chamamento aos Prefeitos 

e as Prefeitas de todo o Brasil: reajam - reajam já! -, porque a reforma da previdência que o 

Governo Temer quer fazer vai empobrecer ainda mais os Municípios brasileiros. 

Só para que se tenha ideia: em 3.900 dos 5.770 Municípios brasileiros, ou seja, em cerca de 

70% dos Municípios, os recursos das aposentadorias e demais benefícios que circulam nas 

cidades é maior do que os do Fundo de Participação dos Municípios. Mais ainda: em 80% 

deles, a verba da previdência é superior à da própria arrecadação municipal. Isso significa que 

o dinheiro que sai da previdência é o grande motor da economia da imensa maioria dos nossos 

Municípios. 

Quem conhece o Brasil sabe que, quando recebem a aposentadoria, as pessoas vão para o 

comércio, pagam a farmácia, compram roupas, viajam para ver os parentes. Então, se essa 

verba for reduzida, todas as atividades econômicas dos Municípios também serão reduzidas. 

A lógica é inevitável: com menos atividade econômica, a arrecadação do município também 

fica menor. E assim o resultado é o empobrecimento geral. 

Quando é confrontado com esses dados, o Governo cai em contradição e diz que a reforma é 

para garantir o futuro. Mas o futuro de quem, cara pálida? Só se for o futuro dos bancos e dos 

institutos de previdência privada. 

Os municípios já têm um presente dificílimo e vão perder, e muito, se essa reforma sair. E o 

mais cruel é que os mais prejudicados serão os mais pobres e os que moram nas cidades 

menores. 

Aliás, esse é o verdadeiro e grande problema dessa reforma: ela simplesmente não leva em 

conta que a previdência é social! E justamente por ser social é que foi criada, para proteger a 

sociedade. E porque protege a sociedade é que a previdência é hoje o maior instrumento de 

distribuição e interiorização da renda no Brasil. 

Por isso o meu alerta aos prefeitos: reajam! Mobilizem suas comunidades, exijam que os 

Deputados de suas cidades votem contra essa medida, senão, Srs. Prefeitos, em pouco tempo, 

nós teremos cidades inteiras ainda mais empobrecidas e, no médio e logo prazos, totalmente 

falidas. 

Não, senhores, essa não é uma batalha contra o Governo. Essa, senhores, é uma batalha a 

favor do futuro. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-14:10 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 24 VALMIR ASSUNÇÃO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de manifestação contrária à reforma previdenciária pelos delegados do congresso 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG em Brasília, Distrito 

Federal. Visita do Governador do Estado da Bahia ao Município de Seabra para autorização da 

construção da Barragem Baraúnas e para entrega de títulos de regularização fundiária a 

moradores.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero fazer dois registros. 

O primeiro é a respeito do congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG, que teve início no dia de ontem aqui em Brasília. Trata-se de um 

congresso importante, porque a CONTAG é a maior confederação de trabalhadores rurais do 

Brasil e lá será debatida a reforma da Previdência. Eu tenho convicção de que todos os 

delegados vão se posicionar contra a reforma da Previdência. 

O outro discurso, Sr. Presidente, é sobre a visita do Governador da Bahia a Seabra, na 

Chapada Diamantina, para autorizar a construção da grande Barragem Baraúnas, que é uma 

necessidade do Município. Ele também foi visitar as obras do Hospital da Chapada Diamantina 

e, ao mesmo tempo, entregar a 77 famílias o título de regularização fundiária, que é uma 

iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, cujo Secretário é Jerônimo 

Rodrigues, e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial - SEPROMI, cuja Secretária é 

Fabya Reis. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta segunda, 13 de março, iniciou-se o 12º 

Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (12º 

CNTTR), o Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 

CONTAG, a maior confederação de sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil. A abertura 

contou com a presença de diversas personalidades e movimentos sociais, incluindo o 

Presidente Lula. 

Segundo a própria CONTAG, o 12º CNTTR é uma oportunidade para a capacitação de 

trabalhadores rurais agricultores e agricultoras em promoção social e desenvolvimento rural 

sustentável através de várias comissões temáticas (Reforma Agrária, Acesso à Terra e aos 

Bens Comuns; Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Meio Ambiente; 

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar; Agricultura Familiar e Relações de 



 

488 
 

Trabalho; Políticas Públicas de Proteção Social da Agricultura Familiar; Luta e Organização das 

Mulheres do Campo, das Florestas e das Águas por uma Sociedade mais Justa e Igualitária; 

Organização e Luta da Juventude Trabalhadora Rural; Organização e Luta dos Agricultores e 

Agricultoras Familiares da Terceira Idade e Idosos e Idosas; Formação Político-Sindical; e 

Comunicação Popular para Chegar à Base).  

Com o lema Levantar as Bandeiras de Luta e Fortalecer a Organização Sindical da Agricultura 

Familiar, a CONTAG se soma a outras tantas organizações do campo na luta contra a reforma 

da Previdência, a reforma trabalhista e todos os retrocessos impostos pelo Governo golpista de 

Michel Temer.  

Também nesse congresso, a nova diretoria da CONTAG será eleita. Cumprimento Alberto 

Ercílio Broch, que permanece na diretoria. É preciso reconhecer a gestão e as articulações 

realizadas em prol dos direitos dos trabalhadores rurais durante seu período na presidência.  

Para o próximo período, com chapa única, o novo Presidente deverá ser o pernambucano 

Aristides Veras dos Santos. Cumprimento, citando Aristides, toda a nova diretoria - de 

composição paritária e que contempla a juventude e a terceira idade -, que deve se colocar à 

frente do movimento sindical de trabalhadores rurais no que tange à luta contra as políticas que 

retiram direitos, posição esta que se coaduna com todo o movimento unitário que se constrói 

entre os movimentos sociais camponeses. 

Parabéns à CONTAG!  

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse registrado nos meios de comunicação 

da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 10 de março, o Governado da Bahia, Rui 

Costa, assinou a autorização para a construção da Barragem Baraúnas, que beneficiará a 

população do Município de Seabra, Boninal e Piatã, na Chapada Diamantina.  

A obra terá o valor de R$ 92 milhões, para garantir segurança hídrica a mais de 65 mil baianos. 

O Governador autorizou também a implantação de uma adutora do sistema de água de 

Seabra, em outro investimento de mais de R$ 400 mil, e a reforma e ampliação de 15 sistemas 

de abastecimento, beneficiando mais de 5 mil famílias. Ainda em Seabra, o Governador Rui 

Costa visitou as obras do Hospital Regional da Chapada Diamantina, que está em fase de 

conclusão. O Governador entregou oito viaturas das Polícias Civil e Militar a Municípios. 

Outra ação importante foi a entrega de título de terra à Comunidade Quilombola de Capão das 

Gamelas. São 77 famílias beneficiadas, que agora adquirem seu direito à terra para produzir 

alimentos saudáveis. Neste tema, quero saudar, além do próprio Governador Rui Costa, a 

Secretária Fabya Reis, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI); o 

Secretário Jerônimo Rodrigues, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR); e Renata 

Rossi, Coordenadora da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA). O Governador 

também autorizou dois convênios com associações de produtores rurais da região, por meio do 

Programa Bahia Produtiva. 

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse registrado nos meios de comunicação 

da Casa e no programa A Voz do Brasil. 
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Muito obrigado! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de realização de greve geral no Brasil, contra as propostas do Governo Federal de 

reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, peço a 

V.Exa. que autorize a divulgação do meu pronunciamento nos meios de comunicação desta 

Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Amanhã, dia 15 de março, nós teremos em vários Estados e Municípios uma grande 

manifestação, a greve geral em favor dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos idosos. 

Estaremos nos manifestando contra esta reforma que o Governo Temer vem fazendo, que 

prejudica não só os trabalhadores, mas também os idosos, homens e mulheres. 

Por isso, na greve geral, nós estaremos dizendo "não", que não aceitamos essas reformas, que 

são covardes e vão tirar a oportunidade de o trabalhador se aposentar. Além disso, o 

trabalhador vai ter que trabalhar muito e ganhar pouco. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para registrar nos meios de 

comunicação desta Casa que amanhã, 15 de março, inúmeras cidades do País irão parar as 

suas atividades em protesto às desumanas reformas da Previdência e trabalhista que o 

Governo Temer está colocando a toque de caixa para o País, pois o objetivo do Governo 

Temer com essas reformas é destruir direitos conquistados pela classe trabalhadora para 

agradar bancos, grandes empresas e a elite brasileira.  
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Nesse sentido, Sr. Presidente, inúmeras categorias, entidades e movimentos sociais já 

confirmaram participação nessa greve geral, em que, juntos, irão dizer ao Congresso Nacional, 

alto e bom som: "Não! Não concordamos com essas reformas. Não aceitamos trabalhar mais 

para garantir a aposentaria! Não aceitamos perder os nossos direitos. Nenhum direito a 

menos!". 

Aproveito para comunicar também que a agenda amanhã, aqui em Brasília, terá concentração 

às 8h da manhã na Catedral, e, no Rio de Janeiro, a manifestação terá início às 16h na 

Candelária.  

Mas reforço que, além de Brasília e Rio de Janeiro, inúmeras cidades do País também irão 

realizar amanhã atos em protesto às reformas. Por isso aproveito para conclamar 

trabalhadores e trabalhadoras para que participem dessa greve geral, pois essa luta é de todos 

e todas nós. Nenhum direito a menos. 

Era o que eu tinha a dizer.  

Obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Atuação parlamentar do orador na conscientização da população sobre a perda de direitos 

decorrente das propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Homenagem póstuma ao 

político Wildy Viana das Neves, genitor do Senador Jorge Viana e do Govenador do Estado do 

Acre, Tião Viana. 

________________________________________ 

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

Deputados, quero dar como lidos dois pronunciamentos e pedir que sejam divulgados pelo 

programa A Voz do Brasil e pelos meios de comunicação da Casa. 
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O primeiro é a respeito das andanças que tenho feito para conscientizar o povo acerca da 

reforma da Previdência. Tenho a convicção de que quanto mais o povo conhece, mais ele fica 

contra essa reforma. 

Quero também fazer uma homenagem especial a um grande acriano, a um grande brasileiro, 

Wildy Viana das Neves, pai do Senador Jorge Viana e do Governador Tião Viana, que faleceu 

ontem, aos 87 anos, em Rio Branco. 

Trata-se de uma homenagem que nós fazemos a um grande político acriano, que foi Vereador, 

Deputado Estadual e Deputado Federal de 1979 a 1986. 

Hoje, dei entrada a um voto de pesar na Mesa. Nós queremos prestar essa homenagem a esse 

grande acriano que foi Wildy Viana das Neves. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é tempo de continuar lutando para barrar o retrocesso 

que tem se instalado com o Governo Temer. Meu mandato tem trabalhado fortemente na 

resistência contra as reformas da previdenciária e trabalhista, buscando levar ao povo, que 

vem sendo enganado com falácias, cada vez mais esclarecimentos, para que nosso time seja 

reforçado. 

Na última quinta-feira, nosso mandato esteve em Brasiléia, onde promovemos uma audiência 

pública para tratar da PEC 287/16, em parceria com a Deputada Estadual Leila Galvão, o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre - SINTEAC e a Câmara 

Municipal. Foi ótimo poder esclarecer as dúvidas do povo do Alto Acre sobre cada um dos 

pontos dessa reforma, que trará efeitos devastadores para todos os cidadãos, do mais jovem 

ao mais idoso. 

A proposta do Governo golpista fere de morte o direito dos trabalhadores. Enquanto eu puder, 

estarei nas ruas, nas feiras, no comércio, nos bairros e em todos os lugares possíveis 

conversando com a população, explicando ponto a ponto esse ataque aos trabalhadores, 

convidando toda a sociedade a entrar nessa briga e barrar essa proposta. 

Na sexta, logo cedo, também realizamos panfletagens nos principais pontos do centro da 

cidade com o material produzido por nós a respeito da reforma. Conversamos com os 

comerciantes e camelôs e com a população em geral que por ali passava. Repetimos a 

operação já nesta segunda-feira e assim continuaremos enquanto pudermos. 

Estamos travando uma verdadeira guerra contra a reforma da Previdência, mas não adianta 

atuarmos só nas redes sociais nem realizar ações só em Brasília. Neste momento, todas as 

ações precisam estar juntas, mas conversar com as pessoas é indispensável, seja na capital 

ou no interior, no centro ou na periferia.  

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu Estado está em luto. Faleceu ontem o ex-

Deputado Federal Wildy Viana das Neves, de 87 anos, pai do nosso Governador do Acre, Tião 

Viana, e do Senador Jorge Viana. Há algum tempo ele permanecia internado e sofria com 

insuficiência respiratória. 
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Eleito Vereador, Deputado Estadual e Deputado Federal, seu Dico, como era chamado 

carinhosamente, iniciou em 1963 sua vida política, que foi marcada pela dedicação ao 

desenvolvimento do nosso querido Estado do Acre. 

Honestidade e caráter são duas valiosas lições deixadas pelo Sr. Dico Viana a todos nós e 

especialmente aos seus filhos, que hoje também representam o nosso povo. 

Sua morte causou grande comoção a políticos de diferentes siglas. 

Não posso deixar de dizer que, além de ser um grande homem público, ele foi também um 

amigo querido por todos. Era extremamente dedicado à família e causava grande admiração 

pelo cuidado e carinho que tinha com ela. 

Com certeza, deixou seu legado para a história do nosso Acre, a qual continua agora na 

missão desempenhada pelo Tião e pelo Jorge. 

Quero registrar minha homenagem a esse grande líder político que o Acre teve, um homem de 

bem para sua família, a quem presto minha solidariedade neste momento de imensa dor. 

Que Deus conforte seu coração! 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença no plenário de dirigentes do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do 

Sul - SINDJUS/RS. Reiteração de contrariedade à proposta de reforma previdenciária. 

Necessidade de mobilização do servidores públicos e funcionários da iniciativa privada contra a 

reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, mais uma vez, ante a presença de todos os dirigentes do Sindicato dos 

Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul - SINDJUS/RS - e está ao meu lado Aguinaldo 
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Caetano, da minha querida São Luiz Gonzaga, juntamente com o Deputado Afonso Motta -, 

quero reafirmar que somos contra a reforma da Previdência. Trata-se de um absurdo, de 

medida vergonhosa, para retirar direitos dos agricultores, dos trabalhadores, dos servidores 

públicos, colocando todos eles de joelhos, como se fossem párias.  

Nós vamos reagir com veemência. Os sindicatos, a Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG/RS, os servidores públicos e privados, todos nós 

devemos nos mobilizar. Mais do que realizar audiência pública aqui, temos que fazer atos 

públicos no Estado.  

Esse é o meio que temos para reverter essa situação, porque quem vai votar são os 

Deputados. Os Deputados precisam saber que o povo está contra essa reforma, que não tem o 

meu apoio, não tem o meu voto, só tem a minha crítica. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de encontro no Município de Capim Grosso, Estado da Bahia, para debate das 

propostas de reformas trabalhista e previdenciária apresentadas pelo Governo Federal. 

Expectativa de manifestação da população brasileira contra as proposições. Crítica ao Governo 

Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados.  

Eu queria me congratular com os trabalhadores rurais, com os servidores públicos, com as 

mulheres do Território Bacia do Jacuípe, na minha querida Bahia. No último domingo, foi 

realizado, na cidade de Capim Grosso, encontro com mais de 500 lideranças, representando 

20 Municípios. Lá, foi debatido o conteúdo da reforma da previdência e da reforma trabalhista. 

Ficou muito claro que elas são mais uma maldade deste Governo ilegítimo, usadas para 

perseguir as mulheres, os trabalhadores rurais e toda a classe trabalhadora brasileira, que 

estão condenados a perder o direito à aposentadoria e ao trabalho, se essas reformas nefastas 

forem aprovadas por esta Casa.  
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Por isso, eu desejo que amanhã seja um grande dia de luta dos trabalhadores, especialmente 

dos professores, que vão se levantar em todo o País para reagir a esse desmonte das 

conquistas sociais empreendido por este Governo golpista.  

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-14:42 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 39 DÉCIO LIMA-PT -SC 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta de reforma previdenciária em tramitação na Câmara dos Deputados. 

Contestação de dados apresentados pelo Governo Federal para convencimento da população 

sobre a situação deficitária da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há outra afirmação, 

a não ser dizer que a reforma da previdência é um processo que pretende agredir a história do 

nosso País, os legados de conquistas do povo trabalhador.  

Há nesse processo uma argumentação que agride a intelectualidade mínima, a afirmação de 

que a previdência é deficitária. Isso é uma falácia. Nós não temos absolutamente como acolher 

esse tipo de afirmação.  

Outro aspecto, Sr. Presidente, é em relação à expectativa de vida da média do povo brasileiro, 

que também não é verdadeira, porque esse componente teria que levar em conta a vida e a 

luta dos trabalhadores. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde que Michel Temer assumiu interinamente, antes 

mesmo da deposição definitiva da Presidenta Dilma Rousseff, a população brasileira tem sido 
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bombardeada, dia e noite, com notícias sobre a necessidade urgente e inadiável de se 

promover uma reforma previdenciária, sob pena de o País quebrar. 

Esta propaganda maciça, reproduzida pela grande mídia e repetida à exaustão pelos membros 

do Governo, apoia-se, no entanto, sobre uma falácia: a de que a nossa previdência é deficitária 

e que, portanto, o endurecimento das regras para a aposentadoria seria imprescindível para a 

solvência do sistema. 

O famoso "rombo da previdência", no entanto, que, segundo o Governo, estaria hoje em 146 

bilhões de reais, não existe. Ele é fruto de uma manipulação contábil produzida com o intuito 

de fazer os trabalhadores acreditarem que têm, sim, mais uma vez, que pagar a conta que lhes 

é apresentada, custe o que custar. 

Para fazer uma análise correta dos números da previdência é preciso, antes de mais nada, 

considerar que, segundo reza a própria Constituição, ela se insere em um sistema maior, o da 

seguridade social, que também inclui a saúde e a assistência social. Então, não se pode pegar 

só a guia previdenciária, excluir uma série de outras fontes de receita importantes, como a 

CONFINS e a contribuição para o PIS-PASEP, e dizer que há um rombo. Isso é falacioso, é 

equivocado, é má-fé. 

O cálculo correto, utilizando todas as fontes de receita constitucionalmente definidas para 

financiar previdência, saúde e assistência social, revela que o sistema de seguridade social foi 

superavitário, ou seja, recebeu mais do que gastou, pelo menos até 2014, ano em que o 

superávit alcançou 53 bilhões de reais, último dado de que dispomos. 

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda que o sistema de seguridade social 

fosse deficitário, o caminho certo a trilhar não deveria ser o de elevar o tempo de contribuição e 

retirar direitos dos trabalhadores, mas sim rever as desonerações fiscais e coibir a sonegação 

por parte de empresas públicas e privadas, por exemplo. 

Outra justificativa que tem sido usada para defender a reforma da previdência é o aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros. Acontece que a expectativa de vida aferida pelo IBGE é 

uma média de toda a população. O instituto não divulga a expectativa de vida de acordo com a 

classe social, mas certamente entre os pobres ela é bem inferior a essa média.  

Ora, o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e 

de mulheres vai, na prática, impedir a aposentadoria da maior parte dos trabalhadores, 

sobretudo da população de baixa renda, que não tem as condições adequadas para atingir 

uma expectativa de vida que vá além da idade mínima exigida para aposentadoria. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que nossa previdência social é um poderoso 

instrumento de distribuição de renda, tanto na cidade quanto no campo. Ela foi uma das mais 

importantes conquistas dos trabalhadores, dos movimentos sociais, do povo brasileiro. O seu 

desmonte significará o aumento pobreza e da injustiça social.  

Nós, que fomos eleitos pela população brasileira para representá-la nesta Casa, não podemos 

compactuar com tal retrocesso. Rogo, pois, aos meus nobres colegas, que reflitam muito bem 

antes de aprovarem as medidas cruéis propostas no projeto de reforma previdenciária 

encaminhado pelo Poder Executivo. Não vamos nos deixar enganar por argumentos falaciosos 

que omitem fatos, manipulam dados e jogam, mais uma vez, a conta nas costas do trabalhador 

brasileiro. 

Obrigado. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-14:48 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 40 LAERCIO OLIVEIRA-SOLIDARIEDADE -SE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Artigo Maré Favorável, de autoria do ex-Governador do Estado de Sergipe Albano Franco, 

publicado no jornal O Globo, sobre a importância de reformas modernizantes para o Brasil. 

________________________________________ 

O SR. LAERCIO OLIVEIRA (SD-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato, nobres Deputados, eu queria fazer um registro breve, mas muito importante, do artigo 

Maré Favorável, de autoria do ilustre político sergipano Albano Franco, publicado no jornal O 

Globo, que trata exatamente da importância das reformas para o País.  

O ex-Governador Albano Franco é empresário, atuante em nosso Estado, e escreveu um artigo 

belíssimo, que faço questão de deixar registrado nos Anais da Casa.  

Sr. Presidente, do texto do referido artigo, quero destacar um parágrafo: "Em outras palavras: 

nunca foram tão boas as condições objetivas para a realização das reformas modernizantes de 

que o País tanto necessita para crescer, gerar emprego e distribuir renda".  

É uma visão lúcida. E eu quero aqui cumprimentar o ex-Governador Albano Franco pelo texto 

que apresentou e publicou no jornal O Globo. 

Obrigado, Sr. Presidente.  

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Maré Favorável 

Nunca foram tão boas as condições objetivas para a realização das reformas. 

Como diriam os dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão, de Prestes e 

Hércules Correia, há, no momento, condições objetivas para que se faça uma revolução no 

Brasil. Não uma démodé revolução comunista, mas uma revolução nas contas públicas, capaz 
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de reduzir e equacionar o enorme déficit fiscal que é causa primordial da brutal recessão e, 

consequentemente, dos altos índices de desemprego, retomar o processo de crescimento com 

estabilidade e, ainda, avançar na melhoria da produtividade. Em outras palavras: nunca foram 

tão boas as condições objetivas para a realização das reformas modernizantes de que o país 

tanto necessita para crescer, gerar empregos e distribuir renda. 

De fato, as eleições para as presidências das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, 

ganhas pelo senador Eunício Oliveira e pelo deputado Rodrigo Maia, são uma garantia objetiva 

de que a tramitação dos projetos que tratam das reformas previdenciária e trabalhista, 

encaminhados pelo governo do presidente Temer, ocorrerá com a celeridade necessária a fim 

de que sejam aprovados em curto prazo. 

De sua parte, o presidente Rodrigo Maia não perdeu tempo. Nomeou o deputado Arthur Maia 

para relatar a PEC da Previdência. Por sua vez, o presidente Eunício Oliveira também afirmou 

que a prioridade do Senado serão as reformas. 

Tem-se, portanto, uma ideal e proativa convergência política entre os poderes Executivo e 

Legislativo com o fito de encaminhar as modificações institucionais que há tanto tempo o país 

está a reclamar. Por seu turno, o setor empresarial enxerga essa convergência com otimismo, 

de fundamental importância para a retomada dos investimentos na produção. Seguramente, a 

aprovação das reformas previdenciária e trabalhista (PL 6.787/2016) animarão os agentes de 

mercado a apostar no futuro do país, pois a redução do crescimento exponencial do déficit da 

Previdência, que, em 2016, bateu na casa de R$ 155,7 bilhões, é uma medida impostergável 

para a queda da dívida pública, próxima de 70% do PIB, e, em consequência, para a redução 

das taxas de juros. 

Da mesma forma, a modernização das obsoletas relações trabalhistas será de decisiva 

importância para a elevação da produtividade e crescimento do emprego. No caso das 

negociações, a estimulação da prática das negociações coletivas contida no PL 6.787/2016, 

como afirma o professor e expert José Pastore, em recente artigo, "levará empregados e 

empregadores a ficar vigilantes em relação a seus sindicatos, o que, em última análise, ajudará 

a melhorar a sua representatividade". 

Enfim, o momento é excepcionalmente favorável à aprovação das reformas. Essas e outras, a 

exemplo da tributária. O país não pode mais esperar. O presidente Temer está consciente de 

que este é o momento para fazê-las. E as fará, aproveitando o movimento da maré 

politicamente em alta. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudação a Vereadores do Município de Catas Altas, Estado de Minas Gerais, presentes na 

Câmara dos Deputados. Pedido aos trabalhadores brasileiros de paralisação das atividades 

nos dia 15 e 31 de março de 2017 para participação em protestos contra as propostas de 

reforma da Previdência Social e trabalhista. Repúdio à transferência da Secretaria de 

Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Críticas ao posicionamento de membros do Poder 

Judiciário em questões políticas. Desmoralização das instituições republicanas pelo capital 

internacional.  

________________________________________ 

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, Srs. Vereadores de Catas Altas também presentes a esta Casa, venho a esta 

tribuna fazer de fato mais um apelo às brasileiras e aos brasileiros para o que está 

acontecendo no nosso País. Os dias 15 de março e 31 de março têm que ser marcados como 

dias de luta. Todas as trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, todas as 

categorias têm que parar neste dia 15 de março. Não importa se descontarem o dia na folha de 

ponto. É melhor perder um dia no mês do que perder toda a vida, porque ninguém vai 

conseguir se aposentar com essa proposta injusta, indecorosa dos golpistas em relação ao 

desmonte da Previdência.  

Então, eu apelo às trabalhadoras e aos trabalhadores do campo e da cidade para, neste 15 de 

março, paralisarem suas atividades, para que não funcione metrô, nem a área de saúde - 

nenhuma das categorias. Isso é importante para mostrar aos golpistas que não vamos permitir 

esses desdobramentos do golpe e agora esse ataque de morte à Previdência, à sua 

aposentadoria. 

Ou se vai para a rua barrar esse desmonte da Previdência, ou a pessoa não vai se aposentar. 

Aposentadoria é para todos com 65 anos, desde que o trabalhador tenha 25 anos de 

contribuição ininterruptos. Para ter 100% da aposentadoria, será preciso contribuir por 49 anos, 

e aí será preciso começar a trabalhar e a contribuir com 16 anos de idade. Isso é uma grande 

injustiça. 

Como o trabalhador rural e a trabalhadora rural vão trabalhar até os 65 anos, pegando fardos e 

sacas? Quem trabalha com peso sabe como é o trabalho da roça. Essa é outra injustiça. 

E a situação dos pescadores? Não bastasse esse golpe com o decreto de ontem, que transfere 

a Secretaria de Aquicultura e Pesca do MAPA para o Ministério da Indústria e Comércio... Isso 

é um absurdo, uma brincadeira, um desrespeito com os pescadores deste País! 

Com todos os direitos que o Brasil tem, com todo o aparato da legislação brasileira, os 

golpistas roubaram o poder para destruir o País e destruir a CLT. A tal reforma trabalhista, que, 

na verdade, é o desmonte das leis trabalhistas, é outro ataque aos trabalhadores, é esvaziar e 

acabar com os sindicatos e com toda a organização dos trabalhadores. 

Por isso, o dia 15 de março e o dia 31 de março têm que ser marcados por muita luta no 

campo e na cidade, para barrar os desdobramentos deste golpe perverso. Este golpe dos 

golpistas ainda é contaminado pela parcialidade também. 
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Todo esse golpe, a perseguição aos movimentos sociais e às lideranças do Partido dos 

Trabalhadores é uma vergonha! É vergonhosa a postura do Juiz Moro! É absurda a decisão do 

Ministro Herman Benjamin que diz que o mineirinho, Aécio, o atrelado com os Perrellas do pó, 

não pode ser citado, tem que ter tarja preta! 

Então, Ministro Herman Benjamin, será que um dia o senhor vai querer que nós fiquemos com 

uma tarja no Parlamento, para não falar o nome do Aécio? Não bastasse esse conchavo do 

Ministro Gilmar Mendes com os tucanos, do qual nós já sabemos, agora, há também com o 

próprio Ministro Herman Benjamin. 

Para os petistas, vale tudo - o rigor da lei e a exceção da lei -, porque não seguem de fato o 

que está previsto na Constituição Federal e os ritos. O Juiz Moro tenta constranger os 

advogados e as testemunhas. 

Aonde vamos chegar? Nós já sabemos que no Legislativo, pela sua composição, há uma 

desmoralização; no Poder Executivo, há também. Agora, há essa desmoralização destruindo a 

instituição da Polícia Federal, desmontando o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário. 

Todas as instituições estão contaminadas pelo golpe para atender ao capital internacional! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Padre João. 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, no dia 

de hoje, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio depor aqui em Brasília. E o depoimento de 

Lula é de uma clareza solar, o depoimento de Lula deixa quem o escutou absolutamente 

convicto de que, se Lula é tão perseguido, é porque estes que sempre dominaram o País 

estiveram de costas para o povo brasileiro e ajoelhados, por rentismo, como estes que ocupam 

indevidamente o Palácio do Planalto, e não têm nada para acusá-lo. 

Foi dito que Lula estaria tentando obstruir a Justiça, mas Lula tem sido acusado de uma série 

de coisas que não se sustentam. A Justiça, muitas vezes, tem sido discricionária: ela tira a 

venda dos olhos. A venda foi retirada... Aliás, a venda foi retirada e foi posta, por uma decisão 

judicial, em todas as citações do Sr. Aécio Neves e dos membros do PSDB na ação que está 

em curso no TSE. 

Nós estamos vivendo a literalidade de uma censura, a literalidade das mordaças, a literalidade 

das tarjas, das tarjas pretas para encobrir o nome daqueles que saem das delações premiadas 

numa quantidade impressionante. O Presidente que ocupa indevidamente o Palácio do 

Planalto foi citado 43 vezes na delação premiada. O Chefe da Casa Civil foi denunciado, de 

forma contundente, fundamentada, por ter recebido recursos ilícitos para financiamento de 

campanha. Hoje, numa profunda desfaçatez, num profundo escárnio com a Nação, reocupa a 

sua função, porque diz que é preciso articular para que a população pobre deste País não 

tenha o direito à aposentadoria.  

Nós não estamos discutindo nesta Casa uma reforma da Previdência. Nós estamos impedindo 

a população de baixa renda de se aposentar: 57% dos Municípios brasileiros têm uma 

expectativa de vida maior do que 65 anos. Aliás, 70% dos Municípios têm como principal 

receita a Previdência, os benefícios, benefícios que serão transformados em pó, inclusive para 

as próprias mulheres. 

Nós mulheres trabalhamos mais do que os homens. Nós mulheres ganhamos menos do que os 

homens; 64,5% das mulheres só conseguem se aposentar por antiguidade ou por idade. Por 

idade, porque não conseguem ter permanência no mercado de trabalho. Essas mulheres 

seguramente não se aposentarão. 

E me vem o Presidente da Casa, do topo do seu raciocínio sexista, do topo do seu raciocínio 

machista, dizer que luta pela defesa dos direitos das mulheres ao igualar as idades, 

desconsiderando a desigualdade sexual que há no mundo do trabalho, desconsiderando que 

as mulheres trabalham em média 55 horas por semana - 55 horas! 

É como se as mulheres tivessem adentrado o mercado de trabalho, mas o trabalho doméstico 

não tenha sido repartido, porque os homens trabalham em média 41 horas. E as mulheres 

ganham menos do que os homens! Ganham menos do que os homens!  

E quando há uma única política neste País que reconhece a desigualdade sexual no mundo do 

trabalho e busca superá-la, que é a política da Previdência com regras diferenciadas para as 

mulheres, eles querem eliminar. E querem eliminar a partir de um discurso dito pelo Presidente 

golpista no dia 8 de março: "Não, mulheres, vocês são importantes para cuidar dos filhos. Não, 

mulheres, vocês são importantes para fiscalizar os preços das gôndolas supermercados". Esse 

discurso foi reverberado pelo Presidente da Casa ao dizer que não há que se ter diferenciação 

entre homens e mulheres, desconhecendo essa desigualdade. E desconhecer as 

desigualdades é desconhecer os tetos e as paredes de vidros. É desconhecer as mordaças e 

as burcas invisibilizadas.  

Lamentável, Presidente Rodrigo Maia! 
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Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada Erika Kokay. 
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O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 

Mauro Pereira, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para tratar, do tema que, com certeza, 

mais tem causado polêmicas não só neste plenário, mas também em todo o País: a reforma da 

Previdência. 

Até a conclusão do período das emendas, nós tínhamos basicamente duas alternativas 

colocadas. O PT, que governou o Brasil por 13 anos, e as oposições que giram em torno dele, 

têm uma linha de discurso de negar a necessidade de reformas, inclusive chegando ao ponto 

de dizer que não há déficit, como se a expectativa de vida no Brasil não tivesse crescido. Não 

vou me demorar muito na explanação sobre isso, porque é evidente que o PT é o responsável 

por ter quebrado o Brasil e por ter feito com que, hoje, a população brasileira esteja colocada 

contra a parede, com a necessidade de reforma não só da Previdência, mas também de várias 

outras, pois, por mais de 1 década, enquanto esteve no poder, gastou o dinheiro do povo de 

forma equivocada, com corrupção, com desvio, com políticas públicas que não trouxeram o 

que nós gostaríamos que trouxessem: o crescimento econômico e a justiça social. 

Por outro lado, existe uma proposta do Governo de reforma da Previdência. E o nome 

"reforma" é correto, porque a proposta não muda o sistema previdenciário. Ela faz um remendo 

nesse modelo que o PT e outros partidos não querem mudar, mas de fato não altera a raiz da 

Previdência brasileira, que é injusta. 
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A Previdência brasileira mantém privilégios. Nós sabemos que alguns brasileiros trabalham 

menos do que os demais e ganham mais na hora de se aposentar, enquanto a maioria da 

população trabalha muito e se aposenta ganhando pouco. 

O modelo atual da nossa Previdência Social, seja o defendido pelo PT, sem modificações, seja 

aquele apresentado pelo Governo, com as modificações, perpetua as injustiças e faz com que 

tenhamos uns brasileiros mais brasileiros do que outros. Eu não consigo admitir uma nação 

justa com regras diferentes para cidadãos do mesmo país. 

Qualquer remendo que seja feito nesse modelo não soluciona o problema. Foi por isso que nós 

nos dedicamos, na última semana, a coletar assinaturas para uma proposta que foi elaborada 

pela USP - Universidade de São Paulo, pela FIPE e depois apoiada pelo MBL e outros 

movimentos sociais e é válida exclusivamente para os novos contribuintes da Previdência. 

Por que tratar em separado os novos contribuintes da Previdência? Não adianta nós 

querermos fazer um ajuste, um remendo que atinja quem já está no meio do caminho e 

continuarmos com a Previdência em um sistema que é falido, que está errado e é equivocado. 

 

Eu temo que, mesmo aprovada a reforma - e eu não sei que texto poderá ser aprovado para 

essa proposta que veio do Governo -, daqui a 10 ou 20 anos, as futuras gerações tenham a 

obrigação de voltar a debater esse tema, porque nós vamos manter, com esse modelo, o 

formato de pirâmide: o novo contribuinte precisa entrar para pagar a aposentadoria de quem 

está no seu período de descanso porque já contribuiu por 25, por 35, por 40 anos. 

Nós precisamos é de um modelo novo, de capitalização, em que cada um seja responsável 

pela sua previdência, sem diferenças entre o servidor público e o trabalhador da iniciativa 

privada. Precisamos de um sistema de capitalização que, como exposto na nossa proposta, 

possa aproveitar inclusive o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, que, sabemos 

nós, é utilizado pelos Governos - não por este apenas, mas pelo Governo do PT; pelo Governo 

do PSDB, no tempo em que esteve à frente do País; e, agora, pelo Presidente do PMDB - para 

os seus investimentos, embora pertença ao cidadão. 

Por que não o cidadão poder optar por colocar o seu FGTS no seu fundo de previdência e, 

assim, capitalizá-lo, de modo que consiga ter rendimentos talvez até maiores do que os que 

teve no período em que estava na ativa? Isso é possível, se ele capitalizar os recursos de 

forma correta. 

O sistema de capitalização para novos contribuintes, para quem tem 18 anos e passará a 

contribuir daqui para frente, evita que o Brasil, ao discutir esta reforma, continue num caminho 

tortuoso, sem resolver o problema e condenando os mais jovens a pagarem uma conta muito 

alta. 

Existe, sim, uma terceira opção que não seja a defendida pelo PT, que nega a necessidade de 

reformas, nem essa proposta que veio do Governo, e é isso que eu quero aprofundar ao longo 

deste debate. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Daniel Coelho, do PSDB. 

 

 

 



 

503 
 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-16:10 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 55 VITOR VALIM-PMDB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Repúdio à tentativa 

de concessão de anistia a políticos envolvidos com crime eleitoral. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado Mauro Pereira. 

Caros Parlamentares, eu já me manifestei várias vezes sobre esta polêmica reforma da 

Previdência. Ninguém pode mudar as regras nos 45 minutos do segundo tempo. 

Sou do PMDB, mas não irei votar nada que prejudique os trabalhadores, principalmente os 

trabalhadores rurais, que no meu Estado do Ceara são a maioria. Não posso votar contra essa 

classe. 

Outra coisa sobre a qual quero falar é anistia por crime eleitoral. Estão falando disso nos 

corredores da Casa. Se existia declaração oficial de doação, o político vai estar acima do bem 

e do mal. Ora, se essa doação oficial veio através de negociata, de propina, apenas se 

esquentou o dinheiro de forma oficial, não vai se penalizar o político corrupto? Se for pegar 

todo mundo, vamos legalizar também o tráfico de drogas e outros crimes. 

Sou contra essa anistia. Quem apoia a Operação Lava-Jato também é. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Vitor Valim. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

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

Lobbe Neto, muito obrigado. 

Eu gostaria de dizer as nossas colegas Deputadas e Deputados e ao povo brasileiro que, 

infelizmente, no domingo, dia 12, São Francisco de Paula foi atingida por mais um tornado. A 

nossa cidade, que tem um povo trabalhador, humilde, sofrido, já havia sido atingida por outro 

tornado em 2004, que levou centenas de casas. Agora este devastou em torno de 500 

moradias. São mais de 1.600 famílias desabrigadas. 

Para que as senhoras e os senhores tenham noção, há terrenos que tinham casas que estão 

totalmente vazios. O vento levou casas e retorceu um pavilhão. Foi realmente um desastre 

muito grande, que causou, infelizmente, a morte de um cidadão e deixou diversas pessoas 

feridas. 

Eu estive em são Francisco de Paula no domingo à tarde, juntamente com minha esposa, Ieda, 

e pude constatar a situação de perto. 

Eu quero parabenizar o Prefeito Marcos Aguzzoli e toda sua equipe de servidores municipais - 

secretários, professores -, o voluntariado daquela região, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 

a Defesa Civil dos Municípios vizinhos e a imprensa, que colabora para que diversas doações 

cheguem ao Município. 

Ontem, esteve lá o Governador em exercício, José Cairoli. Realmente São Francisco de Paula 

precisa de muito apoio. 

No domingo mesmo, eu telefonei para o Ministro da Integração, que prontamente atendeu ao 

telefone e se colocou à disposição. Assim que a defesa civil do Estado decretar estado de 

calamidade pública, o Ministro Helder Barbalho, que faz parte da equipe do Presidente Michel 

Temer, dará a atenção, a cobertura e o apoio necessário. 

Trata-se de um Município pobre. Diversos moradores do seu entorno foram morar em Caxias 

do Sul e região, cuja economia está redescobrindo o turismo. É uma região linda, e era de 

madeireiros. 

Eu quero dizer ao povo de São Francisco de Paula que não está sozinho. O povo do Brasil vai 

ajudar no que for necessário, em especial, o povo dos Municípios da nossa região, que tem o 

maior respeito e carinho por aquela gente. 
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Deputado Lobbe Neto, estamos debatendo a reforma da Previdência e dialogando com o povo. 

Eu, então, nem se fala, estou direto nas ruas conversando com as pessoas e participando de 

audiência pública. Mas, o Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, traz uma matéria com minha foto. 

A Central Única dos Trabalhadores fez cartazes da minha pessoa me criticando sobre o meu 

voto e espalharam pela cidade. 

São entidades como a CUT que denigrem o trabalho das centrais sindicais, dos sindicatos. 

Elas pegam dinheiro do povo trabalhador e ficam gastando com cartazes sobre uma votação 

que nem houve ainda, que vai ocorrer daqui a 2 meses. Depois entra nesta Casa um projeto 

que tira a contribuição dessas entidades e elas acham isso ruim. Mas pegam o dinheiro do 

contribuinte, do povo trabalhador e usam pela cidade, mentindo. Elas estão fazendo um 

desserviço, porque todos nós aqui somos brasileiros e queremos o melhor para o nosso povo. 

Eu faço parte da Comissão Especial da Reforma da Previdência e já disse diversas vezes, 

Deputado Lobbe Neto, que vamos debater, vamos ouvir. É necessária a reforma. Mas o que 

temos que fazer? Vamos ver, nos debates, o que é exagerado e, juntamente com o Presidente 

Michel Temer, que é uma pessoa democrática, o Ministro Henrique Meirelles, o Presidente da 

Comissão, Deputado Carlos Marun, o Relator da Comissão, Deputado Arthur Oliveira Maia, 

procurar acertar. 

Uma coisa é certa, nós temos que salvar os aposentados, em especial aqueles que já estão 

aposentados e aqueles que estão prestes a se aposentar. Nós temos que ter uma Previdência 

forte, nós temos que ter dinheiro na boca do caixa quando vencer o dia do pagamento. Ao 

mesmo tempo, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, recuperar os 13 milhões de 

desempregados do nosso País. 

Este é o grande objetivo: colocar de vez o Brasil na rota do crescimento. 

Era isso, Deputado Lobbe Neto. 

Muito obrigado. 
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Congratulações ao ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva por depoimento 

prestado à Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal. Repúdio à proposta de reforma da 

Previdência. 

________________________________________ 

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

Deputadas, e todos que me ouvem neste momento, quero parabenizar o Presidente Lula, que 

mais uma vez deu um show, no seu depoimento de hoje, em Brasília, na Polícia Federal. 

O Presidente Lula tem sido bem-sucedido nos seus depoimentos exatamente porque foi, ele 

sim, um Presidente honesto e é uma pessoa honesta, enquanto muitos do PSDB, do PMDB e 

de outros partidos já estão desesperados com a lista, ainda oculta, da Odebrecht. Já pensam 

realmente em articular uma anistia. 

Pensaram que iam derrubar o Governo do Partido dos Trabalhadores. Realmente, 

conseguiram derrubar. Pensaram que iam acabar com o PT. Não acabaram e nem vão acabar. 

E pensaram que iam impedir o Presidente Lula de voltar à Presidência da República em 2018. 

Não vão impedir, porque por este País afora, de norte a sul, de leste a oeste, eis o que brada o 

nosso povo, o que brada a classe trabalhadora: "Ai, que saudade do Presidente Lula!" 

Essas pessoas que sentaram nos gabinetes dos Ministérios, que sentaram nos espaços de 

Governo, não sabem o que fazer. Não sabem governar, não têm proposta para tirar este País 

da crise - e foram eles que fizeram com que a crise surgisse! Ainda tentam dizer para o povo 

brasileiro que foram os Governos do PT os culpados da crise. É mentira! Os culpados da crise 

são eles, que não aceitaram a derrota das eleições e nunca mais pararam de fazer oposição 

baixa, desqualificada, liderada nesta Câmara dos Deputados pelo ex-Presidente Eduardo 

Cunha, que hoje está na cadeia e, de lá da cadeia, está tornando refém o Governo Temer. 

Aqui, os dois principais partidos, PMDB e PSDB, têm que assumir que estão se articulando 

para aprovar nesta Casa uma reforma da Previdência que é uma reforma para massacrar os 

trabalhadores deste País. 

Contra a reforma da Previdência nós lutaremos dia e noite, de todas as formas, de norte a sul 

deste País, para que não seja aprovada! Basta o que já se aprovou: a retirada de uma 

Presidenta legítima do poder, uma lei que limita gastos públicos por 20 anos, o desmonte e a 

entrega da PETROBRAS. Basta! Nós não aguentamos mais! Não aguentamos uma reforma da 

Previdência como esta que está proposta, que querem ver aprovada aqui. 

Ai do Deputado e da Deputada que colocar o seu dedo no painel para aprovar a reforma da 

Previdência! Em todos os Estados, eleitoras e eleitores nunca estiveram tão interessados em 

saber quem são os Deputados que estão nesta Câmara. Ficarão de olho para saber qual 

Deputado ou qual Deputada, qual Senador ou qual Senadora vai aprovar essa reforma 

assassina, que é a reforma da Previdência proposta pelo Sr. Henrique Meirelles, proposta pelo 

Temer, liderada pela bancada pelos dois principais partidos desta Casa, o PMDB e o PSDB! 

Parabenizo o Presidente Lula! Podem fazer o que quiser, mas não vão conseguir incriminar um 

homem justo e honesto, que está sendo injustiçado por uma briga desleal de poder neste País. 

Este é o registro que faço, Sr. Presidente. 

Peço que o meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Protesto contra declarações do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, 

sobre a questão territorial indígena. Nota do Conselho Indigenista Missionário - CIMI sobre as 

declarações do Ministro. Descaso do Governo Federal com os efeitos da estiagem na Região 

Nordeste, especialmente no Estado de Sergipe.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

solicitar a V.Exa. que considere lido e determine a divulgação do nosso pronunciamento no 

qual lamentamos profundamente as declarações do Ministro da Justiça e Segurança Pública 

sobre a questão das terras indígenas. 

Junto com o pronunciamento, protocolo uma nota de uma das entidades mais sérias deste 

País, o Conselho Indigenista Missionário - CIMI, que, ao longo da história, tem trabalhado na 

defesa dos povos indígenas, na defesa da demarcação das terras desses povos. 

Nós queremos defender, nesta Casa, neste plenário e em todos os espaços, a causa mais 

nobre, mais justa deste País, que é a distribuição da terra, a demarcação das terras indígenas 

em nosso País, um direito dos nossos povos originais. 

A declaração do Ministro foi infeliz. É uma declaração que não ajuda, e, sim, aumenta a 

violência no campo, pois trata a questão da terra como negócio, e não como um direito dos 

povos indígenas. 

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria dizer que nós estamos acompanhando com muita 

preocupação a seca. Acredito que o nosso Governador estará na Capital nesta semana, com a 

bancada, para debater a questão. 

O Governo Federal e os Ministros estão de costas para o Nordeste, para a seca. Eles 

abandonaram o Nordeste! A única coisa que levam para o povo do Semiárido é a retirada de 

direitos, os quais estão ameaçados pela PEC 287/16, a PEC da reforma da Previdência. 
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As mulheres e os homens do Nordeste ainda ontem estavam em grandes debates e plenárias, 

os quais estamos acompanhando, e não veem nenhuma determinação por parte do Governo 

Federal para ampliação de fornecimento de água para os animais que estão sofrendo com a 

seca do Nordeste, em especial do Estado de Sergipe. 

Eles não veem nenhuma liberação de crédito e, muito menos, a determinação para que a 

CONAB venda milho a preço mínimo, preço subsidiado, para os produtores e produtoras da 

região da seca. 

Nós queremos lamentar e repudiar que o Governo esteja de olho fechado, abandonando toda a 

Região Nordeste, em especial o nosso Estado de Sergipe. 

Nossa solidariedade e nossa luta em defesa do Nordeste, em defesa de Sergipe, em defesa do 

povo do Semiárido! 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na qualidade de Coordenador do Núcleo Agrário do 

PT, não posso deixar de manifestar o nosso repúdio à declaração do Ministro da Justiça do 

Governo golpista de Michel Temer, ligado ao agronegócio. 

O novo Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, diz que "os envolvidos em conflitos no campo 

deveriam parar com a discussão sobre terras, que, segundo ele 'não enchem barriga de 

ninguém'". 

Ele não pode desconhecer que a terra é um direito fundamental dos povos indígenas, que 

veem lutando há décadas pela sua demarcação.  

Ora, o Ministro vem a público e faz uma declaração neste sentido num momento em que esta 

Casa vive uma luta de classes, com os ruralistas buscando criminalizar os movimentos sociais; 

com uma CPI ilegal e irresponsável buscando promover devassas em contas de entidades 

como o CIMI e a quebra de sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas, como o Bispo Dom 

Roque Paloschi, Presidente daquela entidade. 

Este tipo de atitude em nada contribui para reduzir os conflitos no campo e nas áreas indígenas 

e quilombolas. Antes servem de combustível para os ruralistas que historicamente grilam terras 

e invadem os territórios indígenas, deixando rastros de sangue em suas passagens. 

A seguir, reproduzo a nota do Conselho Indigenista Missionário sobre a declaração do Ministro 

Osmar Serraglio: 

O Cimi lamenta e repudia, com veemência, as declarações do novo ministro da Justiça, Osmar 

Serraglio, relativas aos povos indígenas. É vergonhoso que um ministro, ao assumir, venha a 

público desdenhar do direito fundamental dos povos indígenas às suas terras. Ao usar a 

expressão "terra não enche barriga" como argumento para justificar a não demarcação das 

terras indígenas no país, o ministro demonstra, no mínimo, um grau elevado de ignorância, que 

o descredencia para a função que assumiu. 

Para os povos indígenas, a terra é de importância fundamental não só para suprirem suas 

necessidades alimentares, mas também para preencherem de sentido e plenitude sua 

existência individual e coletiva. 
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As declarações do ministro, dadas em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, causam forte 

preocupação, já que servem de combustível que abastece motosserras e tratores daqueles que 

historicamente invadiram e continuam se apossando ilegal e criminosamente das terras 

indígenas no Brasil. Por evidente, tais declarações serão traduzidas no aumento das violações 

de direitos e da violência contra povos, comunidades e lideranças indígenas que lutam pela 

demarcação e/ou pela proteção de suas terras tradicionais. 

O ataque de Serraglio contra o direito dos povos originários às suas terras tradicionais está 

umbilicalmente conectado com as intenções e iniciativas ruralistas e do governo Temer em 

promover ampla e irrestrita mercantilização e concentração privada da terra no Brasil, em 

benefício de interesses econômicos de capital nacional e internacional. Nesse contexto, a não 

demarcação das terras indígenas servirá para ampliar o alcance da pretendida venda de terras 

para estrangeiros (PL 4059/2012), das alienações e concessões de terras públicas situadas em 

faixa de fronteira (Lei nº 13.178/2015), da reconcentração de terras desapropriadas para a 

reforma agrária (MP 759/2015), dentre outras. 

O Cimi se solidariza com os povos indígenas diante de tão grave ataque, reafirma o 

compromisso de continuar empenhado na defesa da vida dos povos e exorta as diferentes 

instâncias dos Três Poderes do Estado brasileiro a respeitar e cumprir os ditames 

constitucionais, segundo os quais "São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam" (CF Art. 231). 

Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 

 

Brasília, DF, 10 de março de 2017 
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Sumário 

Solicitação aos Prefeitos Municipais de mobilização contra a proposta de reforma da 

Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero fazer aqui um chamamento aos Prefeitos e às Prefeitas 

de todo o Brasil: reajam! E Reajam já, porque a reforma da Previdência que o Governo Temer 

quer fazer vai empobrecer ainda mais os Municípios brasileiros. 

Só para que se tenha uma ideia, em 70% dos Municípios brasileiros, cerca de 3.900 dos 5.770 

existentes, os recursos das aposentadorias e demais benefícios é maior do que o Fundo de 

Participação dos Municípios. Mais ainda, em 80% deles, a verba da Previdência é superior à 

própria arrecadação municipal. Isso significa que o dinheiro da Previdência é o grande motor 

da economia da imensa maioria dos nossos Municípios.  

E quem conhece o Brasil, sabe, quando recebem a aposentadoria, as pessoas vão para o 

comércio, pagam a farmácia, compram roupas, viajam. 

Então, se essa verba for reduzida, todas as atividades econômicas municipais também serão 

reduzidas. A lógica é inevitável: com menos atividade econômica, arrecadação de imposto pelo 

Município também fica menor. Assim, o resultado é o empobrecimento geral. 

Quando confrontado com esses dados, o Governo cai em contradição e diz que a reforma é 

para garantir o futuro. Ora, futuro de quem? Só se for o futuro dos bancos e dos institutos de 

previdência privada, porque os Municípios, que já têm um presente dificílimo, vão perder, e 

muito, se essa reforma sair. 

E o mais cruel é que os mais prejudicados serão os mais pobres e os que moram nas cidades 

menores do País. Aliás, este é o verdadeiro e grande problema desta reforma: ela 

simplesmente não leva em conta que a Previdência é so-ci-al! Justamente por ser social é que 

ela foi criada para proteger a sociedade. Hoje, por proteger a sociedade, a Previdência é o 

maior instrumento de distribuição e interiorização de renda no Brasil. 

Por isso, deixo meu alerta aos Prefeitos: reajam! E reajam já! Mobilizem as suas comunidades 

e exijam que os Deputados de suas cidades votem contra essa medida. Senão, Srs. Prefeitos e 

Sras. Prefeitas, em pouco tempo, nós teremos cidades inteiras ainda mais empobrecidas e, no 

médio e logo prazos, totalmente falidas. 

Não, Sras. e Srs. Deputados, essa batalha não é só contra o Governo, mas a favor de um 

futuro melhor.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à votação do requerimento de apreciação da matéria em regime de urgência do 

Projeto de Lei Complementar nº 54, de 2015. Posicionamento do PSOL contra proposição 

relativa à anistia do crime de caixa dois. Cobrança ao Presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia, de manifestação contrária à inclusão da matéria na pauta da Casa. Crítica ao 

encontro não oficial do Presidente da República, Michel Temer, com o Presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral - TSE, Ministro Gilmar Mendes. Necessidade de declaração pelo Presidente 

da Corte de suspeição para participação em julgamento de ação contra o Presidente da 

República em face da amizade entre ambos. Apoio da bancada do PSOL a manifestações no 

dia 15 de março de 2015 contra a reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

Deputados e Deputadas, em primeiro lugar, quero dizer que não há como votar a urgência de 

uma matéria como essa, pois soubemos da deliberação há muito pouco tempo na reunião do 

Colégio de Líderes - não era uma das matérias que estavam contidas na Ordem do Dia. 

Então, até para que seja feita uma análise, já que nós estamos tratando de guerra fiscal, de 

isenções fiscais, há a necessidade de um período maior de apuração, de estudo, para que esta 

matéria possa ser votada. 

Porém, eu pedi, além disso, que o tempo de Líder fosse acrescentado ao de orientação, para 

que a bancada do PSOL pudesse aqui registrar sua posição sobre a informação, que está 

circulando, de que estaria sendo redigido um texto, para ser votado no Plenário da Câmara dos 

Deputados ou no Senado Federal, de anistia ao caixa dois. 

A nossa posição é clara: nós somos contra a votação dessa matéria. 

Presidente Rodrigo Maia, eu acho que seria uma forma de demonstrar claramente que isso não 

será votado a Presidência da Casa dizer peremptoriamente que essa matéria não será trazida 

ao Plenário da Câmara dos Deputados, independentemente de ela ser votada ou avaliada em 

alguma Comissão. A prerrogativa de pautar matérias é da Presidência, e, no nosso 

entendimento, mesmo que o Colégio de Líderes seja ouvido, essa matéria, o projeto de anistia 

a caixa dois, não deve ser pautada na Câmara dos Deputados. 

Eu quero também ter a oportunidade de registrar a posição da bancada do PSOL de 

estranhamento a um almoço, um encontro, realizado no domingo e não oficializado na agenda 

nem do Sr. Michel Temer nem na do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na 

oportunidade, eles discutem temas que não são do nosso conhecimento. 

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem duas opções: ou ele diz que é amigo do 

Presidente da República e se abstém de conduzir qualquer processo de votação que tenha 

como envolvidos o Sr. Temer e os seus principais colaboradores, ou o tema do encontro entre 

o Presidente do TSE e o Sr. Michel Temer tem que ser necessariamente divulgado. Nós não 

podemos, de maneira nenhuma, ter esse tipo de ação ou de articulação sem que a sociedade 

brasileira saiba o que está acontecendo. 
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Chegou a hora de a Câmara dos Deputados, as Lideranças partidárias, a Presidência da 

Câmara, a Mesa Diretora dizerem claramente para o Brasil que não vão votar o projeto de 

anistia ao caixa 2 e que este texto não será criado. 

E está na hora também de o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o Sr. Michel Temer 

dizerem quais são a pauta e a agenda que estão sendo tocadas nessas reuniões entre eles. Se 

S.Exas. têm uma amizade de 30 anos, necessariamente o Presidente do TSE tem que se 

julgar suspeito para avaliar matérias nas quais o Sr. Michel Temer porventura esteja envolvido. 

Gostaria de declarar também a V.Exas. o total apoio da bancada do PSOL aos atos do dia 15 

de março contrários a essa reforma da Previdência que retira direitos da maioria dos brasileiros 

e brasileiras para beneficiar um pequeno grupo. 

"Não" à reforma da Previdência! Todo o apoio aos atos do dia 15 de março! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ontem à noite eu estava em casa e, de repente, 

aparece o Líder do Governo, Deputado Aguinaldo Ribeiro, dizendo que estava fazendo uma 

reunião porque estava preocupado com o futuro do País. 

Logo após ele, aparece o Líder do Governo no Congresso, Deputado Andre Moura, dizendo 

que também estava muito preocupado com o futuro do País, e que aquela reunião era para 

aprovar a reforma da Previdência. 

Eu pensei o seguinte: "Eu acho que estou vendo espiritismo aqui! Acho que Michel Temer 

mandou esses dois Deputados para algum terreiro de macumba!" Isso porque eu conheço o 

Deputado Andre Moura como maquinista. E o que vem a ser um maquinista?  

No Governo da Presidente Dilma Rousseff, toda vez que cargos eram criados para prejudicar o 

País e para prejudicar o Governo, ele estava à frente. Toda vez que era para criar um trem da 

alegria, o Deputado Andre Moura estava à frente.  
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De repente, os Deputados Andre Moura e Aguinaldo viraram estadistas! Bateu o espírito de 

Margaret Thatcher nos Deputados Aguinaldo e Andre Moura.  

Essa base do Governo Temer - a maioria! A maioria! - não tem moral para criticar a Oposição 

por ser a Oposição contra a reforma da Previdência. 

Vejam o que V.Exas. fizeram com a Presidente Dilma Rousseff: para prejudicar a Presidente, 

V.Exas. acabaram com o fator previdenciário, e a Presidente teve que vetá-lo; V.Exas. criaram 

a CPMF e também acabaram com a CPMF para prejudicar a Presidente, dando um prejuízo de 

100 bilhões ao País em 2 anos; V.Exas. aprovaram a pauta-bomba, e a Presidente teve que 

vetá-la, porque ia dar um prejuízo de 100 bilhões ao Brasil. 

E agora a base do Governo Temer, não sei por quê, está dizendo que vai aprovar a reforma da 

Previdência porque é boa para o País. Não é! Essa reforma pode ser boa para os cargos de 

V.Exas., para as emendas de V.Exas. 

V.Exas. não vão aprovar a reforma da Previdência! Essa reforma já subiu no telhado. Ninguém 

vai botar brasileiro para trabalhar 49 anos!  

V.Exas. não tiveram coragem de colocar as Forças Armadas e estão punindo a Polícia Federal 

e a Polícia Civil. Acho até que é porque a Polícia Federal deve estar investigando muito 

Ministro, e V.Exas. estão com raiva dela. 

V.Exas. não vão aprovar a reforma da Previdência! Nós, da Oposição, queremos, sim, discutir 

a Reforma da Previdência, mas queremos discuti-la com um governo legítimo, com um governo 

que tenha sido consagrado pelas urnas. Esse Governo de Michel Temer não tem legitimidade 

para propor nenhuma reforma. 

Como disse um Deputado amigo meu, sabe qual seria a única reforma que eu toparia fazer? 

Seria a reforma da Presidência! A reforma da Presidência, para tirar Michel Temer de lá, essa 

eu toparia fazer.  

Portanto, amanhã, o Brasil irá às ruas para dizer "não" à reforma da Previdência. E amanhã 

vamos começar um movimento para tirar Michel Temer da Presidência do Brasil, porque nós 

não podemos permitir que esse Governo queira tirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras 

do Brasil. 

 

________________________________________ 
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Apoio aos professores do Estado do Amapá em greve por reajuste salarial. Anúncio de 

paralisação nacional de professores contra a proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária, contra o projeto de lei sobre terceirização de mão de obra e pelo pagamento do 

piso salarial nacional da categoria. Repúdio a proposta de concessão de anistia ao crime de 

caixa dois. 

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, manifesto o meu apoio aos professores do Estado do Amapá que aderem à greve 

nacional, a partir desta quarta-feira, dia 15. Estendo meu apoio a todas as trabalhadoras e a 

todos os trabalhadores do País que se manifestam democraticamente pela manutenção dos 

seus direitos e contra o saco de maldades do Governo.  

Entre as reivindicações, os professores pedem reajuste salarial e o fim do pagamento 

parcelado de salários no Amapá. Da Prefeitura de Macapá, cobram o pagamento do piso 

salarial e de salários, férias e 13º atrasados.  

Em âmbito nacional, os professores vão parar, principalmente, contra a perversa reforma da 

previdência, contra o projeto de terceirização de mão de obra e pelo pagamento do piso salarial 

nacional da categoria. 

Nós nos manifestamos contra a reforma da previdência e juntamos a nossa voz à de todos os 

trabalhadores brasileiros que amanhã estarão nas ruas também contra a anistia ao caixa dois, 

porque esta Casa tem que recuperar a sua credibilidade com a população brasileira. 

Muito obrigada. 

 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta de reforma previdenciária e ao projeto de terceirização de mão de 

obra apresentados pelo Governo Federal. Defesa de instituição de imposto sobre grandes 

fortunas. Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Parlamentares, eu subo a esta tribuna, representando a Oposição na Casa, para 
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dialogar com todos os brasileiros que acompanham esta sessão e com todos os Deputados 

Federais, que representam o Brasil nesta Casa. 

Nós estamos vivendo uma quadra na história do País, Deputado Silvio Costa, Deputado José 

Guimarães, nosso Líder, em que parece que a única pauta que o Governo ilegítimo de Temer 

enxerga é a do ataque ao trabalhador, a do ataque ao mundo do trabalho. 

Se nós listarmos as prioridades que o Presidente Rodrigo Maia apoia e que o Presidente em 

exercício ilegítimo Michel Temer define como prioridade, Deputado Tadeu Alencar, só veremos 

pautas contra o trabalhador. 

Primeiro, há na Casa uma proposta de reforma que eu prefiro chamar de antirreforma da 

previdência. Estão aqui os dados que mostram que o Presidente em exercício ilegítimo Michel 

Temer, que se aposentou aos 55 anos de idade, com salário de 30 mil reais de aposentadoria, 

Deputada Luiza Erundina, quer dizer que um agricultor e uma agricultora, que começam a 

trabalhar aos 14 anos - e a mulher trabalha até os 55 anos e o homem até os 60 anos, para 

terem direito a um salário mínimo de aposentadoria -, seriam as causas do desequilíbrio das 

contas do Brasil. Isso é um desrespeito! Isso é uma desumanidade! Isso é uma crueldade! Isso 

é cobrar a conta de quem não deve conta alguma. Os agricultores familiares deste País têm 

créditos a receber por tudo o que fizeram pelo Brasil. 

Eu estive em Santana da Boa Vista, no último sábado, em uma assembleia de agricultoras com 

mais de 2 mil mulheres. Todas tinham uma única palavra de ordem: vamos barrar essa 

antirreforma da previdência! 

Quero dizer aos colegas Deputados, em forma de diálogo, que eu sei que Temer chegou ao 

Governo através de um golpe parlamentar, sem votos do povo brasileiro; eu sei que Temer 

sairá do Governo sem nenhum voto, mas nós todos que aqui estamos temos que andar pelo 

Brasil, debater e mostrar a nossa posição sobre essa antirreforma da previdência. 

Falo agora aos trabalhadores vinculados ao INSS: todos terão as suas aposentadorias 

reduzidas em valor. Não há regra de transição para o cálculo dos valores. A média que 

considera desde o primeiro salário até o último vai reduzir em 20%, 30%, 40% o valor das 

aposentarias de quem se aposenta ganhando até 3 salários mínimos. 

Deputado Jean Wyllys, nós não estamos falando de marajás, estamos falando de 

trabalhadores que trabalham, e muito. Em geral, trabalham 50 anos. Só que Temer quer que 

eles tenham 49 anos contribuição com a carteira assinada. Apresentem-me quantos 

trabalhadores no Brasil conseguem ficar 49 anos empregados, um mês depois do outro, com a 

carteira assinada. E não é porque não querem ter a carteira assinada, mas porque em razão de 

recessões econômicas, de crises, muitas vezes, chantageia-se o trabalhador para que aceite 

um trabalho sem a carteira assinada.  

Querem que todos trabalhem até os 65 anos, mas eu pergunto: é justo tratar quem começa a 

trabalhar com 16 anos do mesmo jeito que alguém que começou a trabalhar com 24, 25 anos? 

Nada disso é justo! 

A propaganda insidiosa do Governo, propaganda que mais parece um ato de terrorismo 

político, propaganda que quer chantagear os brasileiros, mente com o dinheiro público, porque 

o orçamento da seguridade social no Brasil é superavitário. Seguridade social engloba saúde, 

previdência e assistência social. Quando analisamos todos os tributos arrecadados para a 

seguridade social - as tabelas estão aqui à disposição daqueles que querem apoiar essa 

antirreforma -, vemos que a arrecadação do País foi de 694 bilhões 231 milhões de reais, em 
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2015. E as despesas com aposentadorias e pensões, com todos os gastos com saúde, com 

todo o Bolsa Família, com todos os investimentos na seguridade social somaram 683 bilhões 

de reais. O superávit é de 11 bilhões de reais.  

Querem fazer algo justo? Não liquidem o aposentado que ganha um, dois ou três salários. 

Coloquem para votarmos aqui a criação de um imposto sobre grandes fortunas, aquele que 

será pago por um de cada mil brasileiros.  

De quem o Governo ilegítimo de Temer quer cobrar a conta? Para o andar de cima, zero de 

conta; para o andar de cima, privilégios como esse que querem votar agora para consolidar e 

tornar legal toda a desoneração fiscal que o Supremo está considerando ilegal. Quanto ao 

andar de baixo, é para isto que convidam este Parlamento: acabar com a aposentadoria rural 

do agricultor familiar e reduzir em 20%, 30% ou 40% a aposentadoria daqueles que estão 

contribuindo com base em um, dois, três ou quatro salários mínimos.  

A pergunta é: por que os contratos vigentes não serão preservados? Por que o contrato feito 

com o trabalhador que começou a contribuir 25 anos atrás vai ser rompido na mão grande para 

concentração desse mercado na mão da previdência privada? 

Quero dizer ainda que não há regra de transição para a aposentadoria dos servidores públicos. 

Deputado Enio Verri, o que há é uma regrinha só para quem tem mais de 50 anos, mas para o 

valor do cálculo do benefício não há regra de transição. 

Eu encerro esta fala dizendo qual é o perfil deste Governo ilegítimo de Temer: ele quer fazer a 

antirreforma da previdência e a precarização da vida do trabalhador, ao votar o projeto de 

terceirização de mão de obra. O Presidente da nossa Casa propôs o fim da Justiça do 

Trabalho. Vejam onde andamos! Querem largar o trabalhador no confronto direto com o 

empregador, nos conflitos que há, sendo que ele tem, obviamente, muito menos força para 

fazer prevalecer a sua vontade.  

O Governo diz que não vai divulgar a tabela das empresas que usam trabalho escravo. O 

trabalho escravo deveria estar sepultado no Brasil, e hoje nós temos um Presidente da 

República ilegítimo que quer proteger empresas que adotam o trabalho escravo.  

Infelizmente, este é o Brasil de hoje. Mas nós vamos derrotar a reforma da previdência! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-17:02 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 104 HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 



 

517 
 

Convite aos Parlamentares para participação em vigília, na Câmara dos Deputados, em 

protesto contra a reforma da Previdência. Orientação da respectiva bancada na votação do 

requerimento de urgência para tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, de 

autoria do Poder Executivo, que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do 

Distrito Federal.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Vou encaminhar 

a posição do PT. 

Primeiro quero reforçar o convite em nome do nosso Líder Zarattini para hoje à noite: a grande 

vigília que faremos para criticar a antirreforma da Previdência. O Brasil não pode aprovar essa 

antirreforma. Temos que fazer reformas positivas e não negativas. 

E aqui vem esse outro tema. Nós vamos votar a favor da urgência, mas eu quero chamar a 

atenção de todos os Deputados gaúchos, cariocas, mineiros, de Estados que podem entrar 

nessa renegociação: se essas contrapartidas que estão nesse projeto de lei forem votadas, o 

Governo Federal vai virar uma espécie de FMI dos Estados, o Governo Federal vai dizer: "Não 

pode mais contratar policiais, não pode mais dar aumento de salário, não pode mais 

administrar o Estado." Isso é um absurdo! 

Por isso nós vamos nos colocar contra...  

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada na votação do requerimento de urgência para tramitação do 

Projeto de Lei nº 343, de 2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Regime de 

Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Posicionamento do PMB contrário à 

proposta de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB vota "não", porque não podemos sacrificar o povo e os servidores públicos a qualquer 

preço, aceitando qualquer tipo de contrapartida.  
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Esse projeto abre inclusive a possibilidade de privatização de empresas estatais muito 

importantes nos Estados. 

Por isso, o PMB vota "não".  

Aproveito o momento para deixar claro o posicionamento do PMB sobre a reforma da 

Previdência. Somos totalmente contra essa reforma. No nosso ponto de vista, ela não é uma 

reforma, pois acaba com a Previdência Social e os benefícios sociais, prejudica os mais 

pobres, as mulheres, os trabalhadores rurais e os servidores públicos e beneficia os bancos e o 

sistema privado.  

Quem é jovem não vai mais se aposentar e, por isso, não vai contribuir. Então, como vão ser 

pagas as futuras aposentadorias?  

Não há dúvida nenhuma de que essa reforma quebra a Previdência Social no nosso País. 

Somos totalmente contrários a essa reforma. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de urgência na apreciação do 

Projeto de Lei nº 1.530, de 2015, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao 

contrabanco. Posicionamento contrário à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Acho que temos 

que combater o contrabando, só que o texto deixa uma abrangência muito grande. Eu tenho 

uma preocupação principalmente com o trabalho informal. Nós vemos o número de pessoas 

que estão desempregadas no nosso País, que ultrapassa muito mais de 10 milhões. 

Por isso, o PMB orienta o voto "não". 

Aproveitamos o momento também para dizer "não" à reforma da Previdência, que, na nossa 

avaliação, não é reforma da Previdência, é o fim da Previdência Social, é um verdadeiro abuso, 

principalmente com os mais pobres, com os professores, os trabalhadores rurais, os servidores 

públicos. Em vez de o Governo colocar a mão na ferida e combater a sonegação, as fraudes, 

taxar as grandes fortunas, os bancos, fazer auditoria da dívida pública, não, privilegia o sistema 
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privado. Por isso estamos totalmente contrários à reforma da Previdência. Não podemos 

prejudicar a população brasileira. 

"Não" à reforma da Previdência! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conclamação ao povo brasileiro para participação em movimento contra as reformas 

trabalhista e previdenciária. Congratulação às centrais sindicais pela organização do evento. 

________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

no sábado eu participei de um debate em que fui convencido de que a reforma da Previdência 

é muito destrutiva para a cidadania brasileira e saí ainda mais convencido depois da palestra 

da Profa. Denise Gentil, da UFRJ, que, junto com outros grandes cientistas, mostra que o 

déficit da Previdência é uma falácia. 

Eu queria aproveitar para dizer que amanhã haverá o primeiro ensaio de lutas, com a 

participação de várias centrais, de movimentos sociais, da Frente Povo sem Medo, chamando 

o povo para paralisar este País e dizer "não" às reformas que destroem os seus direitos. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, neste último fim de semana participei em 

meu Estado de um excelente debate com a Profa. Denise Gentil, da UFRJ, sobre a reforma da 

Previdência, promovido pelo meu partido no Estado, o PSOL. Repito aqui na tribuna o que 

disse, na ocasião: esta reforma da Previdência apenas será vencida com muita mobilização 

popular. A mesma coisa eu digo sobre a reforma trabalhista. 

Por essa razão, venho aqui saudar o dia 15 de março como dia de paralisação nacional contra 

essas reformas. Todas as centrais sindicais do Brasil convocam os trabalhadores para 

protestar contra as barbáries que nos propõe o Governo Temer. 

Venho aqui não apenas parabenizar as centrais por realizarem este ato, como convidar os 

trabalhadores e trabalhadoras a se juntarem a esse grande ato que acontece em todo o País. 
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Há em curso um projeto de retirada avassaladora de direitos em um espaço de tempo recorde. 

Vamos amargurar décadas com o que pode ser aprovado nos próximos anos. Somente com a 

mobilização popular podemos barrar essas reformas, que são nada menos do que cruéis. 

São cruéis porque o que está em curso não é uma medida para dar conta de um déficit, mas 

para preservar os que sempre lucraram neste País, em detrimento dos direitos do trabalhador. 

Ocorre que estamos lidando diretamente com o direito à vida do brasileiro e da brasileira: vão 

contribuir a vida toda para morrer sem direito à aposentadoria. Enquanto isso, empresas como 

JBS e bancos como Bradesco somam R$ 426 bilhões de repasses atrasados ao INSS. O valor 

da dívida equivale a três vezes o chamado déficit da Previdência em 2016. Esses números 

foram levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Enquanto em um plenário aceleram a aprovação desta atrocidade, em Comissão Especial, no 

espaço ao lado, colocam outros direitos em risco. Trata-se da reforma trabalhista, que quer tirar 

do trabalhador a garantia das férias remuneradas de 30 dias, além da carga horária máxima de 

44 horas semanais. 

Não é à toa que mais da metade da população é contrária à reforma da Previdência. De acordo 

com pesquisa feita pelo SPC - Serviço de Proteção ao Crédito Brasil e pela CNDL - 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 47% dos brasileiros reprovam as mudanças 

pretendidas pelo Planalto. 

Mais absurdo do que esta reforma, é a forma como ela tem caminhado à margem da 

população que será diretamente atingida. Os trabalhadores e trabalhadoras não são chamados 

para discuti-la, pelo contrário, encontram as portas fechadas aqui na Câmara e são tratados 

com violência quando querem discutir seus direitos. 

Por todas essas razões, parabenizo as centrais sindicais pela organização deste movimento do 

dia 15 de março e convido todos e todas para ocuparem as ruas e resistirem ao retrocesso que 

querem impor contra o povo trabalhador brasileiro. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Reafirmação do compromisso do orador com os trabalhadores rurais do Município de Palmeira, 

Estado do Paraná, de votação contra proposta do Governo Federal de reforma prejudicial à 

categoria. 



 

521 
 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Eu apenas quero registrar que nós estivemos no último fim de semana, no último domingo, na 

cidade de Palmeira, no Paraná, onde ocorreu um encontro com trabalhadores rurais, 

especialmente com as trabalhadoras rurais. 

Mais de 200 mulheres do sindicato rural estavam reunidas e lá eu tive um aprendizado da 

experiência de vida daqueles que contribuem para o sustento deste País. São famílias 

humildes, carentes, mas trabalhadoras, sérias, honestas que vão ser extremamente 

prejudicadas caso esta reforma horrorosa desse Governo seja aprovada. 

Assumimos o compromisso com a Presidente Rosilene e com todos os membros do sindicato 

de votar contrariamente a essa matéria. 

Eu deixo aqui o recado que eles nos entregaram de que jamais aceitarão esta mudança. 

Um abraço a todos de Palmeira. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Apoio à mobilização da sociedade brasileira contra a aprovação da proposta de reforma da 

Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, amanhã, 

no Brasil inteiro, nas capitais, o movimento social e o movimento sindical, que tomaram 

conhecimento desta chamada reforma, que não é uma reforma, na realidade é o fim da 

Previdência Social no Brasil, farão manifestações em praticamente todas as capitais 

brasileiras. 

Este é o início de uma grande mobilização sindical, popular, da sociedade organizada, que vai 

pressionar esta Casa para que ela não liquide com o direito de o brasileiro se aposentar. 
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Então, em bom momento, em boa hora, o movimento social e o movimento sindical se 

organizam para dizer que passaram a tomar conhecimento desta proposta, que liquida direitos 

sociais dos trabalhadores brasileiros, que impede os trabalhadores brasileiros se aposentarem, 

que corta direitos sociais, pensões, que penaliza principalmente os mais pobres. A sociedade 

brasileira não vai tolerar esse crime, Sr. Presidente, no que diz respeito ao direito dos 

trabalhadores. 

O movimento está de parabéns. O momento é de mobilização, é de pressão, é de debate, 

porque nós não podemos admitir que esta Casa liquide o direito dos trabalhadores. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Responsabilização dos Governos petistas pela crise econômica brasileira. Necessidade de 

alteração da proposta de reforma previdenciária para aprovação pelo Plenário. Solicitação ao 

Presidente da República Michel Temer de inclusão na pauta do Governo Federal de matérias 

de interesse da sociedade brasileira. Posicionamento do orador acerca da proposta de reforma 

trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu quero aqui fazer um chamamento a toda a base do Governo e, de 

forma especial, também à Presidência da Casa. 

Nós temos reformas importantes que precisam ser votadas neste plenário. Quando ouço a 

bancada do PT se manifestar de forma veemente, firme, forte, contrária completamente a todo 

e qualquer debate em relação à reforma, é bom dizer que chegamos aonde chegamos e 

chegamos da forma que chegamos pelo Governo irresponsável que administrou o País nesses 

últimos anos. 

Se tivessem lá em 2002, no primeiro mandato do Presidente Lula, feito o que era preciso, não 

seria necessário radicalizar tanto nos tempos de hoje; se não tivessem permitido a roubalheira 

do dinheiro público, do povo brasileiro, não seria preciso radicalizar tanto quanto se propõe nos 

dias de hoje. 

Com isso quero dizer que sinto na Casa que se a reforma previdenciária vier como está 

proposta será difícil ser aprovada aqui. É importante que a Comissão Especial, com 
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acompanhamento do Governo, faça as alterações necessárias, para que, quando a proposta 

aqui chegar, tenha os votos necessários para sua aprovação. Da forma como está, é 

impossível ser votada. 

Eu, particularmente, jamais votaria uma reforma no momento atual do País, quando o 

agricultor, por exemplo, que contribuiu já com de 30, 32, 33 anos, faltando 1 ou 2 anos para 

sua aposentadoria, sofre a mudança da regra do jogo, com mínima de 65 anos e contribuição 

até 48 anos. É impossível concordarmos com isso. Assim ocorre com várias atividades do 

nosso País. Então, é necessário fazer um meio-termo: votar a reforma sim, mas não tão radical 

da forma como se propõe. 

Poderá alguém dizer: "Olha, se não votar, o País vai à breca, a Previdência fecha". Ela pode 

até falir, e até acredito que está nesse caminho, mas não coloquem a culpa no trabalhador 

brasileiro; não coloquem a culpa no professor, no operário, no agricultor, no comerciante; não 

coloquem a culpa em quem sempre contribuiu e que em momento algum participou do assalto 

aos cofres públicos. 

Então, é necessária a reforma? É claro que é! Mas é necessário o enxugamento de gastos 

desnecessários na máquina pública. E aí nós vamos para o Ministério Público, para o 

Judiciário, para o Legislativo, para o excesso de Ministérios que ainda há no Governo; nós 

vamos para uma série de itens que ainda têm gordura para ser queimada. Eu acredito, meus 

caros colegas, que a última gordura que se queima é aquela do menor, do pequeno, do 

oprimido, do operário, do assalariado. 

É por isso que quero fazer este alerta, ao mesmo tempo em que faço um apelo, Sr. Presidente. 

O Presidente Temer diz que, até o final do ano, pretende votar as seis reformas. Que bom! É 

um Governo de coragem. Se vai vencer ou perder... Terá coragem para colocar o debate. 

É importante que o Sr. Presidente também faça a pauta dos brasileiros. Além daquelas que 

vêm do Governo, traga para este plenário, com urgência, para que nós possamos votar, o 

Estatuto do Desarmamento, que a maioria absoluta dos brasileiros quer que se vote. E o 

Senado, quando deixar de se acovardar, que vote também a redução da maioridade penal, que 

nós já fizemos aqui. 

Então a pauta, quando é de interesse da maioria dos brasileiros, fica relegada ao segundo 

plano, mas, quando é de interesse do Governo, que obviamente repercute na vida dos 

brasileiros, anda em velocidade extrema. Nós temos que fazer o meio-termo. O meio-termo é 

atender a todos os sentimentos. É esse o apelo que faço. 

Logo em seguida vem a reforma trabalhista. Essa também deverá ser dura. É importante que 

possamos garantir o direito dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, preservar o direito dos 

empregadores e acabar com os estelionatários, que a todo instante estão achacando 

empreendedores, comerciantes e empresários. 

Atentem bem, estamos com um concorrente bem do nosso lado, chamado Paraguai. Mais de 

140 indústrias brasileiras já migraram para aquele país, devido à burocracia deste País, do 

nosso Brasil, devido a uma carga tributária insuportável, e por ser um país que recebe muito e 

devolve pouco para os brasileiros. 

As reformas se fazem necessárias sim, mas é importante sempre termos um meio-termo. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de apoio da base governista à proposta de reforma previdenciária. Apoio às 

manifestações do povo brasileiro contra a matéria. Indignação com a parcialidade do Poder 

Judiciário brasileiro. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi até 

bom eu falar depois do colega que me antecedeu, porque, mais uma vez, fica claro aqui que 

nem a base do Governo golpista está conseguindo sustentar a defesa dessa proposta que 

pretende acabar com a previdência pública neste País.  

Está vazando água para todos os lados! Amanhã vai haver uma grande manifestação neste 

País: os setores organizados vão à rua, vão parar e dizer que não concordam com a destruição 

da previdência pública. Este Governo golpista, que não teve voto para se eleger, quer apenas 

pagar a sua dívida com aqueles que financiaram o golpe! A população trabalhadora não vai 

aceitar isso!  

Essa reforma não visa a equilibrar financeiramente a Previdência, não visa a dar 

sustentabilidade no futuro, visa apenas a destruir a previdência pública para garantir o aumento 

do mercado da previdência privada, para que o trabalhador que ganhe mais chegue à 

conclusão de que não vale a pena pagar a previdência pública, porque não vai conseguir 

usufruí-la.  

Sr. Presidente, queria aproveitar também a oportunidade para registrar a nossa indignação 

com o Judiciário brasileiro. O Ministro do TSE determinou que fosse colocada uma tarja preta 

no nome de Aécio, que foi o nome mais delatado na Lava-Jato até agora. Isso é um absurdo! 

Chegamos ao fundo do poço do Judiciário na sua seletividade. Há pessoas que não podem ser 

delatadas e, se forem delatadas, não podem ter a delação escrita, porque, se a delação for 

escrita, deve-se botar a tarja preta, para que o assunto não seja lido, não seja divulgado.  

Nós chegamos ao fim do poço da seletividade do Judiciário brasileiro. Isso é o cumulo do 

absurdo! 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Retrospecto da tramitação na Casa de propostas sobre a terceirização do trabalho. Razões do 

posicionamento histórico do PT contra a medida. Contrariedade ao Projeto de Lei nº 4.302, de 

1998, sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na empresa de 

prestação de serviços a terceiros, e ao Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, sobre o contrato de 

prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, estão em curso duas reformas cruéis para o povo brasileiro. Uma é a reforma 

da Previdência e a outra é a reforma trabalhista, contra a qual vou falar, por designação do 

nosso Líder, Deputado Carlos Zarattini, nesta Comunicação de Liderança. 

Sobre a terceirização, dentro da reforma trabalhista, é bom, para fazer um histórico, informar 

que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998, no projeto que tratava da contratação 

temporária, incluiu a terceirização da atividade-fim - a atividade-fim de uma escola é o trabalho 

do professor; a atividade-fim de uma metalúrgica é o trabalho do administrador da máquina ou 

do montador; a atividade-fim do banco é o trabalho do bancário, do caixa do banco. Todas 

essas atividades passariam a poder ser terceirizadas com a aprovação desse projeto. 

Esse projeto foi votado aqui na Câmara dos Deputados em 2000, foi votado no Senado Federal 

em 2002 e voltou para a Câmara dos Deputados, porque sofreu alterações do Senado Federal. 

Em 2003 o Presidente Lula assumiu a Presidência da República. Ele, assim como as centrais 

sindicais e nós do Partido dos Trabalhadores, tinha posição contrária ao projeto. Por isso, o 

Presidente Lula pediu que esta Casa retirasse de tramitação, não votasse mais o Projeto de Lei 

nº 4.302, de 1998, do FHC, dos tucanos, que flexibilizaria as relações de trabalho, com a 

terceirização. 

Pois bem, esse projeto estava enterrado. Aí, a representação dos empresários, através do ex-

Deputado Sandro Mabel, apresentou, em 2004, o Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, que trata 

das terceirizações. 

As empresas terceirizadas pagam menos para o trabalhador. É o que mostram os dados de 

uma pesquisa do DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos. São dados estatísticos que mostram como é o pagamento do salário para 

quem trabalha numa empresa terceirizada e para quem trabalha em uma empresa contratada 

diretamente, que é o que nós defendemos para as atividades-fim e, de preferência, também 

para as atividades-meio - que sejam contratados os trabalhadores diretamente pelo 

empreendedor. 
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O DIEESE mostra, com essa pesquisa, que o trabalhador terceirizado recebe, em média, 

27,1% a menos, ou seja, quase 30% a menos do que o trabalhador contratado diretamente. 

Mais do que isso: diferentemente do contratado diretamente pela empresa, o terceirizado não 

tem todos os processos de capacitação nem de treinamento. 

Eu apresento aqui, também, um estudo da ANAMATRA, a Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho, Deputado Vicentinho, que foi o nosso Presidente da CUT, 

que mostra que a cada 10 acidentes de trabalho - pasmem, Parlamentares, Deputados e 

Deputadas! - que acontecem neste País, 8 ocorrem nas empresas terceirizadas. Então, 

terceirização significa menos salário e significa mais acidentes de trabalho. 

Há mais um dado da ANAMATRA sobre o qual é importante que nós reflitamos: a cada 5 

mortes decorrentes de acidente de trabalho, 4 acontecem nas empresas terceirizadas. 

Então, neste momento em que nós votamos o PL 4.330/04, que está em debate na sociedade 

e que não foi ainda apreciado no Senado Federal - e, aliás, nós não queremos que seja 

apreciado, porque não queremos a terceirização da atividade-fim neste País! -, o que faz o 

Temer? O que faz o Temer? Ressuscita o projeto dos tucanos de 1998 e, além das maldades e 

crueldades que já estão nesse projeto que trata da terceirização, ele ainda acrescenta outras. 

Eu destacaria neste momento três maldades. 

A primeira é o contrato temporário, que hoje existe para atender a uma situação específica. 

Para ser didático, no final do ano, o comércio vende mais, e, por isso, faz uma contratação 

temporária para aquela atividade específica no período. A isso se destina o contrato 

temporário. O que faz esse projeto de terceirização é ampliar o contrato temporário, sem a 

exigência dessa especificidade. 

Em segundo lugar, destaco que o PL 4.330/04 previa a terceirização dos serviços nas 

empresas privadas. Já o PL 4.302/98, que vem dos tucanos, de FHC, e foi ressuscitado por 

Temer, permite a terceirização também no serviço público - nas Prefeituras, nos Governos 

estaduais. 

Em terceiro lugar, quero chamar a atenção para o fato de que, no projeto que está aqui, há a 

possibilidade - pasmem - de se anistiarem as multas decorrentes de contratações irregulares, 

inclusive com prática de trabalho escravo. Isso está no projeto de Fernando Henrique Cardoso, 

que foi ressuscitado por Temer. 

Se o PL 4.330/04 já era uma desgraça, o PL 4.302/98 é pior. 

Eu vejo muitos Parlamentares da base do Governo virem aqui e dizerem que não votam no 

projeto da reforma trabalhista e previdenciária do jeito como estão. Que bom! No entanto, eles 

destacam que esse Governo teve coragem de apresentar essa proposta e que ela é dura. 

Eu quero dizer que não há nada de coragem nesse Governo. O que há é a covardia do 

Governo ao apresentar esse projeto, porque ele vai pagar a conta para quem financiou o golpe 

à custa dos trabalhadores.  

Sim, o Skaf estava aqui. O pato está aqui colocado. Nós dizíamos à época que alguém ia 

pagar o pato. Agora, o Sr. Temer está pagando o pato, está atendendo aos empresários. 

Então, não há nada de coragem. Não venha ninguém dizer que essas propostas são corajosas. 

São, isso sim, uma covardia, porque vão pagar a conta aos empresários. 
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A segunda expressão que eu vejo ser muito usada é a de que essas reformas são duras e 

necessárias. Ora, duras para quem? Para o banqueiro, que vai ganhar? Para o setor de 

privado de previdência, que vai ganhar com as aposentadorias privadas? Vai ser dura para o 

empresário, que vai pagar ao trabalhador salário 30% menor? O que vai ser dura é a 

fragilização que vai ser imposta aos trabalhadores em relação ao décimo terceiro, em relação 

as suas férias, em relação à hora noturna. Não vai ser nada dura para quem financiou a 

campanha, o golpe, que são os empresários, os ricos e os banqueiros no País! Vai ser dura e 

cruel para o povo trabalhador, para o agricultor e para a agricultora, de quem será tirada a 

possibilidade de aposentadoria aos 50 anos - vai ser jogada para os 65 anos. 

Eu quero, ainda, vincular a questão da terceirização com a contratação temporária e a reforma 

da Previdência. A Previdência exigirá que o trabalhador conte 49 anos de trabalho. Com 

contratos de trabalho frágeis como os que têm os trabalhadores de empresas terceirizadas e 

os contratados temporariamente, os trabalhadores não conseguirão contar esse tempo. 

Então, somos contra o projeto da terceirização, que é crueldade e é covardia contra os 

trabalhadores. 

É o pagamento... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Apresentação de emendas à proposta de reforma da Previdência Social. Conveniência de 

rejeição da matéria e início de ampla discussão pelo Congresso Nacional de nova proposta 

para o tema. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, nós estamos na reta final para a apresentação das emendas que tratam da 

questão da reforma da Previdência. 

Hoje, temos o sentimento de que essa reforma, da maneira como está, não vai passar aqui no 

plenário. Todos os Deputados, independentemente de posição partidária, da Oposição ou do 

Governo, estão percebendo o quanto ela é danosa, o quanto ela veio com um olhar totalmente 
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fazendário, um olhar longe dos movimentos sociais e longe da política social que um governo 

deve ter para o seu povo.  

Essa reforma veio para cá sem ouvir, de verdade, os setores da nossa sociedade. Aqui, 

apresentaram-se - ainda há vários colegas Deputados atrás de assinaturas para apresentarem 

demandas - várias emendas que ainda podem tentar melhorar o que já nasceu totalmente 

errado.  

O correto, Srs. Deputados, no dia dessa votação, é nós reprovarmos essa reforma. Temos que 

jogá-la na lata do lixo, para que esta Casa possa, novamente, iniciar um debate maduro, 

profundo. É preciso colocar um prazo para iniciarmos a discussão de uma nova e necessária 

reforma, que não é essa que veio para cá, que atinge diretamente o pequeno produtor rural, o 

professor, o profissional da segurança pública. Como sempre, atinge o mais fraco, o pequeno.  

Para fazer uma reforma dessas, Srs. Deputados, nós precisamos de franqueza, precisamos ser 

um livro aberto, precisamos de transparência. Aqui não se tem a transparência necessária para 

saber o que compõe de verdade o fundo social da Previdência. Nós queremos saber! Eu dei 

entrada a um pedido de informação, e a resposta ainda não chegou às minhas mãos.  

Nós queremos saber quanto se tirou, de verdade, por ano, por meio da Desvinculação de 

Receitas da União - DRU, do fundo social da Previdência, Deputada Luiza Erundina. Nós 

temos que saber quanto se deixou de arrecadar com as desonerações concedidas às grandes 

empresas. Nós precisamos conhecer todos os outros componentes, desde as loterias até os 

contribuintes do serviço público, que deixam de ir para essa contabilidade do fundo. Nós 

precisamos ter uma ideia disso.  

Se a equipe econômica do Governo não quer abrir as contas e nos mostrar o que é o fundo 

social da Previdência, só nos cabe fazer uma CPI, porque é necessário que o povo tenha 

acesso ao seu patrimônio. O fundo social da Previdência não é de Governo, é de Estado. 

Portanto, precisamos mostrá-lo às pessoas de forma clara, transparente.  

Não é aceitável que se venha com um discurso fácil de que a Previdência está quebrada, de 

que o fundo é deficitário, e ninguém aqui tenha acesso de verdade a esses componentes de 

que eu estou falando.  

É preciso que o Governo fale a verdade à sua base, para que os Deputados da sua base não 

passem vergonha nos Estados ao defender uma tese que não é verdadeira, que não é bem 

assim como falam.  

Esse olhar fazendário já foi um grande erro. Mas os Deputados, que devem ter um olhar 

político, um olhar social, vão ter a sensibilidade política de entender que a reprovação da 

reforma da Previdência nesta Casa não é uma derrota de Governo A, B ou C. Ela é uma 

atitude de coragem, de altivez desta Casa em mostrar que matérias boas para o País todos 

nós podemos nos unir para votar; agora, independente de partido, temos de estar unidos 

contra matérias ruins, matérias difíceis, matérias que retirem o direito dos nossos 

trabalhadores. Temos de lutar para que esses trabalhadores não sejam penalizados, 

principalmente os do Norte e do Nordeste deste País, onde sabemos que a expectativa de vida 

é bem menor do que a de um morador e trabalhador do Paraná ou do Rio Grande do Sul. 

Portanto, vamos estar todos mobilizados.  

Eu dei entrada a três emendas. Outros colegas do PDT, a outras emendas. Mas elas são o 

nosso plano B. O nosso plano A é, juntos, no dia da votação, pegarmos essa reforma, 

rasgarmos e jogarmos na lata do lixo. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Esclarecimentos sobre emendas apresentadas pelo orador à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alterações nas regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, apresentei duas emendas à Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, e o fiz com convicção.  

Uma é para assegurar a aposentadoria aos 60 anos de idade para os homens e aos 55 anos 

de idade para as mulheres agricultores. Não há justiça maior que possamos fazer a não ser 

manter a idade mínima para os trabalhadores rurais, que seguram este Brasil em pé. Eles 

representam o maior programa social deste País e, com certeza, a sensibilidade dos 

Deputados fará com que se mantenha essa condição para os nossos agricultores. 

Também não concordamos com a questão de que só se arrecadam 8 bilhões de reais na 

agricultura e são gastos 103 bilhões de reais. Alguma coisa está errada. Alguém está 

sonegando, porque é muito mais do que se produz neste Brasil. São 2,3% do FUNRURAL. Nós 

recebemos de todos os agricultores o pagamento referente a cereais, carnes e madeira. 

Sr. Presidente, para concluir, gostaria também de falar sobre a outra emenda que apresentei, a 

respeito da desoneração da folha de pagamento das agroindústrias. As pessoas perguntam: 

"Vocês estão tirando impostos das agroindústrias?" Não, estamos tirando impostos dos 

alimentos que vão chegar à mesa dos brasileiros e, com certeza, vão onerar os trabalhadores e 

ocasionar desemprego nas agroindústrias brasileiras.  

Por isso, nós pedimos o apoio das bancadas para as nossas emendas. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 3/15/2017 - 160 ALICE PORTUGAL-PCDOB -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudação aos servidores da Universidade Federal da Bahia pela reeleição da Chapa Sindicato 

é pra Lutar para a gestão do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em 

Educação das Universidades Públicas Federais no Estado da Bahia - ASSUFBA. Convite aos 

Deputados de participação em vigília no plenário pela rejeição de proposta de reforma da 

Previdência Social. Anúncio da realização de manifestações contra a matéria. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma saudação 

especial aos servidores da Universidade Federal da Bahia que, nos últimos dias 8 e 9, 

reelegeram a Chapa Sindicato é pra Lutar, para dirigir o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais no Estado da Bahia - 

ASSUFBA, que faz parte desse conglomerado sindical que compõe a FASUBRA. 

As universidades brasileiras desempenham, sem dúvida, um papel importante na construção 

da inteligência nacional, mas para essa atividade-fim acontecer é preciso que haja servidores 

bem preparados e, acima de tudo, bem organizados. 

Eu tive a honra de dirigir esse sindicato por várias vezes. Foram 15 anos de sindicalismo. 

Sinto-me honrada com aquela direção, que sabe defender os interesses da categoria contra 

essa reforma da Previdência - que vem para dilapidar direitos adquiridos - e sabe também 

defender o interesse da instituição universitária pública, gratuita e de qualidade. 

Por isso, aqui fica a minha saudação a Renato Jorge, que é o coordenador maior dessa 

direção, e, sem dúvida, a minha alegria, o meu orgulho pela luta daqueles servidores em 

defesa de um Estado soberano, da democracia no Brasil, contra essa reforma. 

Aproveito, Srs. Deputados, para convidá-los para a vigília que, logo a seguir, às 21 horas, se 

iniciará no plenário desta Casa, pensada inicialmente pela Liderança do PT, mas abraçada 

pelo PCdoB, pelo PSOL e pelo PDT. Será um momento de congregar suprapartidariamente 

aqueles Deputados e Deputadas que rejeitam esse projeto de reforma da Previdência. 

Como garantir a aposentadoria a uma professora somente aos 65 anos de idade, com as 

cordas vocais arrasadas pelo pó de giz? E como pode uma trabalhadora rural, no cabo da 

enxada, contribuir por 25 anos, se a média nacional de recolhimento é de 5 meses ao ano à 

Previdência Social? 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, é necessário repensar a matéria. Amanhã as manifestações 

serão intensas e conscientes. Elas não serão figadais. Elas acontecerão em torno do direito 

objetivo de quem contribui a vida inteira e quer ter uma aposentadoria digna. 

Os microfones estarão abertos suprapartidariamente.  

Queremos convidar V.Exas., dos partidos da base do Governo, para que venham falar, venham 

expor o que escreveram nas emendas, venham dizer o que estão conversando nas suas 

bases, venham falar isso para o Brasil. Esse é um ato amplo, suprapartidário, para que se 

repense essa reforma, que lamentavelmente é a porta dos fundos para a Previdência Social, 

pacto geracional, matéria fina, que subsiste há mais de 60 anos no Brasil em defesa da renda 

mínima e do direito previdenciário brasileiro.  

Sr. Presidente, gostaria de informar ao Plenário que a vigília será logo a seguir, às 21 horas, 

para todos e todas que são contra essa reforma. 

Muito obrigada.  

________________________________________ 
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029.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 14/03/2017-17:02 

Publ.: DCD - 3/15/2017 - 166 JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao movimento sindical sergipano pela realização de atos contra as propostas 

de reformas previdenciária e trabalhista. Presença em plenário do Secretário de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe, Olivier Chagas. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente.  

Eu quero parabenizar todas e todos os representantes do movimento sindical sergipano, que 

preparam no Estado e no Brasil inteiro grandes manifestações amanhã pela não realização 

deste golpe, representado pela reforma da Previdência e pela reforma trabalhista. Só as ruas 

poderão mudar a posição deste Congresso. 

Sr. Presidente, ao mesmo tempo, eu quero saudar o nosso querido companheiro Olivier 

Chagas, Secretário do Meio Ambiente de Sergipe, que se encontra neste plenário. 

________________________________________ 
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Transcrição do artigo Mulheres, nenhum direito a menos!, de autoria do orador.  

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - 

Sr. Presidente, nos termos do Regimento Interno, e dada a impossibilidade de leitura em 

plenário, solicito a V.Exa. que, para efeito de registro nos Anais da Casa,seja dado como lido 

artigo de minha autoria, publicado no Jornal Pequeno. 

Obrigado.  

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Mulheres, nenhum direito a menos! 

Nesta semana que celebramos o Dia Internacional da Mulher, é importante destacar o quanto 

prejudicial será para as trabalhadoras brasileiras a aprovação da PEC 287, que o governo 

chama de reforma da Previdência. Para as mulheres, as mudanças pretendidas por Michel 

Temer tornam ainda mais inalcançável a aposentadoria. 

Como deputado, faço essa discussão na Câmara e uno forças com os sindicatos de 

trabalhadores e movimentos feministas que lutam por melhorias nas condições de vida das 

mulheres e por mais direitos. 

Na nossa sociedade, destaca-se o papel social da mulher, que muitas vezes se desdobra em 

três para desempenhar atividades em casa e no trabalho, além das tarefas de mãe. Ao mesmo 

tempo que luta para ver esse papel reconhecido, a brasileira levanta a bandeira contra o 

machismo e contra as desigualdades de gênero. 

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 287 ataca diretamente a diferença atual nas 

regras para a aposentadoria: prevê que homens e mulheres tenham a mesma exigência para 

aposentadoria, 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. 

Dados do Ministério da Previdência mostram que, pelo INSS, poucas mulheres se aposentam 

por tempo de contribuição, além de receberem benefícios 30% menores que os homens. Ou 
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seja, se o Congresso Nacional aprovar a PEC, as brasileiras trabalharão mais e ainda 

continuarão ganhando aposentadorias menores, em comparação aos trabalhadores. 

Ao diferenciar a idade para aposentadoria, o Brasil é um dos poucos lugares que ainda 

acertam ao reconhecer a disparidade na divisão do trabalho e as desigualdades entre gêneros. 

Hoje, as brasileiras podem se aposentar aos 55 anos, cinco anos antes dos homens. 

As relações de trabalho ainda mantêm as mulheres em condições de desigualdade. Isto 

acontece porque existem mais mulheres do que homens na economia informal, pois essa é 

uma forma de conciliar o trabalho e os afazeres familiares. Nesses períodos, a mulher 

normalmente fica sem contribuir com o INSS. 

Além disso, muitas não têm trabalho remunerado durante grande parte de sua vida em função 

das responsabilidades familiares e da maternidade. Por essa razão, elas não conseguem 

adquirir aposentadorias iguais às dos homens. 

A 'reforma' pretendida pelo governo penaliza ainda mais as mulheres negras e as que 

trabalham no campo. As trabalhadoras rurais, que atualmente podem se aposentar dez anos 

antes dos homens que trabalham nas cidades, seriam duplamente prejudicadas ao perder, 

também, a aposentadoria especial. O benefício, atualmente, reconhece a penosidade do 

trabalho rural. 

Se os salários das brasileiras brancas já é 30% menor que o dos homens brancos, imagine o 

ganho das negras trabalhadoras, vítimas de discriminação racial. Apesar de desempenharem 

as mesmas funções, recebem menos e isso irá se refletir no tamanho do benefício da 

aposentadoria pelo INSS. 

Para se ter uma ideia da situação das brasileiras negras, elas têm expectativa de vida de 69,5 

anos, segundo pesquisa do IPEA, contra 73,8 anos das brancas. Por isso que o título de 

'aposentadoria impossível' para o que quer a PEC se encaixa tão bem à nossa realidade. 

Na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, o Maranhão foi um dos estados que vivenciou 

protestos contra a reforma da Previdência pública contida no projeto de Michel Temer. A 

ordem, nas ruas, é garantir os atuais direitos para a aposentadoria e avançar em melhorias 

para nossas mulheres e homens. 

Coloco meu mandato à disposição, em Brasília e no nosso Estado. E lembro os versos da 

música de Chico César, lançada há quase um ano: 'Não queremos menos do que já tivemos. 

Nós queremos muito, muito, muito mais'. Queremos mais direitos para as mulheres e queremos 

acesso à aposentadoria para as trabalhadoras maranhenses e brasileiras. Parabéns, 

guerreiras! 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade às propostas de reformas previdenciária e trabalhista em tramitação na Casa. 

Elogio à atuação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará na suspensão de 

processos licitatórios da Prefeitura de Belém com suspeita de sobrepreço. Expectativa de 

julgamento, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, de recurso do Prefeito do Município de 

Belém, Zenaldo Coutinho, contra decisão de cassação do registro de sua candidatura pela 

primeira instância da Justiça Eleitoral. 

________________________________________ 

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

primeiro lugar, eu quero saudar as centrais sindicais e os movimentos sociais que hoje ocupam 

vários lugares públicos de todas as cidades brasileiras.  

A minha cidade, Belém, no Estado do Pará, também mandou delegação aqui para Brasília, 

onde há concentração de milhares de pessoas, homens e mulheres, trabalhadores e 

trabalhadoras que lutam contra essa excrescência expressa nos projetos de reforma 

previdenciária e trabalhista apresentados pelo Governo Federal. 

Essas reformas tentam reintroduzir no Brasil, de forma oficial, a escravatura. Ela nunca foi 

eliminada, mas agora querem reintroduzi-la de forma oficial, obrigando as pessoas a 

trabalharem até 14 horas por dia, tirando delas o direito à aposentadoria, particularmente nas 

Regiões Norte e Nordeste, onde, muitas vezes, a expectativa de vida não alcança 70 anos. Lá 

a expectativa de vida fica entre 64 e 68 anos. E em algumas cidades dos Estados de Rondônia 

e do Pará, ela não chega a 60 anos. Desse modo, registro aqui a minha solidariedade como 

trabalhador militante e hoje Deputado a esses manifestantes. Vamos à luta, porque essa é a 

única forma de derrotar essas propostas deste Governo ilegítimo, que advoga aqui os direitos 

dos grandes bancos, do grande capital financeiro.  

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero parabenizar o Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará que, através de decisão do Conselheiro Aloísio Chaves, depois aprovada pelo 

Pleno, suspendeu os efeitos de cinco processos licitatórios da Prefeitura de Belém, comandada 

por um Prefeito cassado duas vezes. Infelizmente, o Prefeito ainda não teve a confirmação da 

cassação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, por conta de uso de recursos públicos e de 

funcionários públicos na eleição, portanto, por corrupção eleitoral. Nós esperamos uma decisão 

definitiva sobre isso para que Belém saia da crise.  

A cidade hoje vive em abandono. Até o Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura, sofreu um 

incêndio. Ontem o teto caiu, comprometendo as obras do Museu de Arte de Belém. 

Enquanto a saúde vive um verdadeiro caos, apenas 5 processos de chegaram a 53 milhões de 

reais. Em praticamente todos os itens previstos para serem comprados havia 

superfaturamento. Para se ter ideia, cada um dos 850 mil palitos daqueles que os médicos 

usam para ver a garganta dos pacientes custou 5 reais, sendo que o preço no Ministério da 

Saúde é de apenas 3 centavos. Repito: palitos que custam 3 centavos estavam sendo 

comprados por mais de 5 reais. Esse crime não pode prevalecer. 

Parabéns ao TCM e ao Diário do Pará, jornal de grande circulação no Estado que fez a 

denúncia. Tanto a imprensa ajuda na democracia e no combate à corrupção quanto o Tribunal 

cumpre com seu papel, mas nem por isso eu deixo de parabenizá-los. 
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Quero, para concluir, homenagear um grande ator paraense, Lúcio Mauro, que completa agora 

90 anos de idade. Todos o conhecem do programa Escolinha do Professor Raimundo e de 

vários programas humorísticos. É uma tradição para o Estado do Pará. O seu filho e a sua 

família seguem a tradição na área do teatro, do cinema, da TV. 

Lúcio Mauro, vida mais longa ainda, porque você é uma honra para o Estado do Pará! 

Obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um verdadeiro assalto aos cofres públicos foi evitado 

pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA na Prefeitura de Belém.  

Manchete publicada pelo jornal Diário do Pará, hoje, dia 15 de março, dá conta de que o TCM 

do Pará suspendeu 5 processos licitatórios da Secretaria Municipal de Saúde - SESMA da 

Prefeitura de Belém que totalizam quase 53 milhões de reais por "suspeita de fraude". A 

suspensão foi aplicada no último dia 8, após 5 medidas cautelares emitidas pelo TCM que 

constataram "sobrepreço" em vários produtos. Uma das licitações criminosas era para a 

aquisição de 850 mil palitos de madeira de superfície lisa e bordas arredondadas, medindo 14 

centímetros, usados para exames médicos - os abaixadores de língua -, no valor total de 4,2 

milhões de reais. Portanto, o Prefeito Zenaldo Coutinho ia pagar 5 reais e 5 centavos por 

unidade de palito que no mercado custa 3 centavos. Ou seja, o Governo tucano ia pagar por 

unidade o preço equivalente a 168 palitos idênticos. A decisão do TCM foi validada ontem. 

Enquanto o Prefeito Zenaldo tenta gastar milhões em compras superfaturadas na saúde, a 

população morre por falta de atendimento nos hospitais de urgência e emergência, onde faltam 

medicamentos, equipamentos e insumos básicos.  

O "sobrepreço" barrado pelo TCM revela uma verdadeira quadrilha especializada no assalto 

aos cofres públicos e, por isso, merece ser punido na esfera criminal, dentro do rigor das leis 

vigentes, como o crime que de fato é. 

Vale lembrar que a reeleição do Prefeito Zenaldo Coutinho está eivada de abuso do poder 

econômico e emprego da máquina administrativa na campanha. Ele conseguiu ter o registro 

eleitoral cassado duas vezes pela Justiça Eleitoral do Pará, mas vergonhosamente se mantém 

no cargo sob força de decisão nenhuma, enquanto a população de Belém aguarda que o 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE-PA tenha coragem de julgar os recursos do tucano, 

decidindo sobre a manutenção ou a retirada dele do cargo até o trânsito em julgado da 

decisão. 

Os 5 pregões suspensos foram os seguintes: Pregão 17, no qual seriam gastos 4,6 milhões de 

reais para a compra de itens para a Central de Materiais de Esterilização, sendo que, dentre os 

23 itens que seriam adquiridos, 7 estavam superfaturados, representando 61% do valor total do 

pregão; Pregão 19, no valor de 28 milhões de reais, que seriam gastos na compra de materiais 

técnico-hospitalares, sendo que, dos 63 itens a serem comprados, 10 apresentavam valores 

distorcidos, atingindo 53% do valor licitado; Pregão 20, no valor de 4,6 milhões de reais, que 

seriam gastos com materiais técnico-hospitalares; Pregão 21, no valor de 4,9 milhões de reais, 

que também seriam gastos na compra de materiais técnico-hospitalares, mas, dos 69 itens, 7 

apresentavam superfaturamento, totalizando em 67% do montante licitado; e Pregão 24, no 
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valor de 10,6 milhões de reais, destinados à compra de materiais consumíveis em geral, sendo 

que, dos 39 itens, 8 estavam superfaturados e representavam 87% do total licitado. 

Felizmente, a tentativa de assalto foi barrada pelo Conselheiro Aloísio Chaves, que aplicou a 

suspensão cautelar das licitações a partir da constatação de técnicos da 6ª Controladoria, 

vinculada ao seu gabinete, que analisaram o mural das licitações e os pregões realizados pela 

SESMA. As cautelares foram confirmadas pelo Pleno do TCM-PA.  

No dia 8, o Secretário de Saúde da Prefeitura de Belém, Sérgio Amorim, foi chamado à sede 

do TCM, onde foi comunicado das irregularidades nas licitações. As medidas cautelares 

fixaram prazo de 5 dias para que a Prefeitura suspendesse os procedimentos licitatórios. O 

Secretário de Saúde também foi citado para apresentar esclarecimentos no prazo de 10 dias, 

além de ter sido fixada multa diária de 1 mil reais até o limite de 50 mil reais, que devem ser 

pagos pessoalmente pelo Secretário de Saúde de Belém. 

É importante que essa situação não tenha a sua importância diminuída por ter se tratado de 

uma tentativa, até porque, se tivessem obtido sucesso, o prejuízo seria certo para a população 

de Belém. Não há que se admitir a impunidade. Mesmo porque não sabemos se outras 

situações como essa foram deflagradas com sucesso na gestão de Zenaldo Coutinho.  

Além de punir o Secretário de Saúde, é importante que o Ministério da Saúde e o Ministério 

Público Federal investiguem a aplicação dos recursos públicos no Município de Belém, iniciem 

uma auditoria e verifiquem para qual ralo o dinheiro da saúde está sendo escoado, pois há 

anos os hospitais de urgência e emergência e as unidades de saúde em Belém amargam 

completo abandono, para desespero do nosso povo. 
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O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há como 

desconhecer as manifestações de milhares de trabalhadores do País inteiro em crítica ao 

Governo Federal pela proposta de reforma da Previdência encaminhada a esta Casa. 

Nós, do Solidariedade, achamos que deve ser feita a reforma da Previdência. É impossível 

continuarmos com um sistema que lá na frente vai falir, como ocorreu no Rio de Janeiro e em 

alguns países cuja experiência já acompanhamos. Mas temos críticas pontuais: nós achamos 

que a idade mínima de 65 anos, colocada pelo Governo, é um ponto que pode ser negociado e 

que a transição para que essa aposentadoria seja auferida pelos trabalhadores também pode 

ser negociada. É preciso negociação e luta. É claro que criticamos todos os excessos que 

eventualmente têm ocorrido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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Universidade Federal da Bahia - UFBA, e pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira - CEPLAC, de instituição do Centro de Inovação do Cacau - CIC. Contrariedade à 

proposta do Governo Federal de reforma da Previdência. Manifestações da sociedade 

brasileira contra a proposição. 

________________________________________ 

O SR. BEBETO (PSB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

vou relatar dois fatos rapidamente. 
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O primeiro é que na última sexta-feira tive a oportunidade de participar de um grande evento 

promovido por diversas instituições científicas do nosso Estado, a Universidade Estadual de 

Santa Cruz - UESC, a Universidade Federal da Bahia - UFBA, a CEPLAC - Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que instituíram o Centro de Inovação do Cacau 

como uma experiência a mais para debater a produção de cacau como parte de uma cultura da 

nossa região não apenas do ponto de vista comercial, mas cultural. 

O cacau tem dado ao Brasil e à Bahia importantes contribuições. Como parte dessa relação 

interinstitucional, o centro de inovação da cacauicultura é recebido como espaço de pesquisa, 

para a rastreabilidade das amêndoas, afirmando as condições do cacau no mercado nacional e 

internacional. 

O segundo é que no Brasil inteiro as diversas centrais sindicais, os trabalhadores estão em 

manifestação se contrapondo à ideia da reforma da Previdência, que aqui está sendo debatida, 

por iniciativa do Governo. 

É importante ressaltar, Sr. Presidente, e desmistificar a construção do déficit tão propalado pelo 

Governo para justificar uma reforma. Esse mantra tem sido espancado, descontruído com os 

dados apresentados pelos trabalhadores e pela sociedade. O pulo do gato que o Governo tenta 

impor para apresentar esta reforma está exatamente vinculado à não aplicação e à não 

observação do Fundo Geral de Previdência, que exclui as condições daquelas contribuições 

relativas ao líquido lucro, à COFINS que não estão sendo contabilizadas no Fundo do Regime 

Geral da Previdência Social. 

Essa manifestação não é contra o Brasil, é a favor da valorização social do trabalho, a favor do 

direito, para alertar ao Governo que sem Previdência diversas cidades pequenas terão... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 
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Importância de atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB no Brasil. Reunião 

do Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, com representantes de movimento sociais para 

discussão sobre privatização de setores, com prejuízos aos trabalhadores brasileiros. Repúdio 

à atuação do Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Wilson Almeida 

Benevides para expulsão de agricultores no Município de Baianópolis, Estado da Bahia, por 

plantação em terras devolutas apropriadas pelo magistrado. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, gostaria de dar como lidos três pronunciamentos. 

O primeiro é sobre o Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB, que tem feito um trabalho 

significante em todo Brasil. É um dos movimentos mais importantes que temos no País. Esta é 

uma semana de luta do MAB, em todos os Estados, em todos os lugares. O movimento tem 

pautado um trabalho contra a reforma da Previdência, em defesa da PETROBRAS e, ao 

mesmo tempo, contra a privatização do setor elétrico. Ele tem apresentado essa pauta política, 

mas também uma pauta concreta para enfrentar situações que muitas vezes os Governos 

abandonaram ao longo desse período. 

No segundo, registro que, na próxima terça-feira, o Governador Rui Costa vai receber 

representantes de aproximadamente 12 movimentos justamente para discutir a situação que 

estamos vivendo no Brasil, com o Governo Federal tendo a intenção de privatizar diversos 

setores. Como todos sabem, a privatização tem como consequência o desemprego, os baixos 

salários, a precarização do trabalho. Diversos movimentos, entre eles, a Consulta Popular, o 

Levante, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a CUT e o próprio MAB levarão ao 

Governador da Bahia essa pauta, a qual eu acredito ser muito importante. 

O último discurso, Sr. Presidente, diz respeito a um fato que me causou muita preocupação. No 

dia 8 de março, cinco trabalhadores rurais foram presos na delegacia de Baianópolis, cidade do 

Extremo Oeste Baiano, por estarem produzindo alimentos numa área considerada devoluta, ou 

seja, terra pública que deve ser devolvida ao Estado. A área, localizada na comunidade 

tradicional de fundo de pasto Porteira da Cruz, em Serra Dourada, foi apropriada pelo 

desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Wilson Almeida Benevides, e sua 

esposa, que se utilizaram de sua força política junto à delegada do Município para prender os 

cinco trabalhadores. É um absurdo! 

Essa denúncia nós levaremos ao Tribunal de Justiça da Bahia. É preciso que se faça a 

discriminação dessas áreas em Baianópolis, para que haja o reconhecimento dessa área de 

fundo de pasto. A área devoluta tem que ser destinada à produção de alimentos. É inaceitável 

que um desembargador de Minas Gerais vá lá e se utilize da sua força política para mandar 

prender trabalhadores rurais. 

A CPT - Comissão Pastoral da Terra está dando assessoria, mas é preciso que o Governo do 

Estado, através da Coordenação de Desenvolvimento Agrário - CDA, faça a discriminação 

entre áreas públicas e privadas, para que se possa devolver as terras aos trabalhadores, pois é 

isso o que tem que ser feito para que se produzam alimentos para o nosso povo. 

Encerro saudando todas as organizações de trabalhadores que hoje estão nas ruas contra a 

reforma da Previdência Social. Nós não podemos perder o direito à aposentadoria. 

Sr. Presidente, gostaria que meus pronunciamentos fossem divulgados nos meios da casa e 

pelo programa A Voz do Brasil. 
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Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Movimento dos Atingidos por Barragens é um dos 

movimentos sociais mais importantes do Brasil. É quem, hoje, melhor formula questões acerca 

do direito a água e energia da população brasileira, dando luz à situação de milhares de 

atingidos por barragens em todo o Brasil. 

Segundo o próprio MAB, o Brasil é um país riquíssimo em matéria-prima ou bases naturais que 

possibilitam um patamar vantajoso na produção de energia, através de várias fontes. O 

Movimento destaca a fonte hídrica, que, aliada a pesquisas e investimentos do Estado, 

proporciona ao Brasil uma matriz responsável por 70% da produção elétrica a custo baixo, se 

comparado ao da energia térmica. Porém, a população ainda paga uma das maiores tarifas do 

mundo e centenas de famílias atingidas por barragens que não possuem acesso à energia nem 

para uso doméstico. 

Mesmo o País tendo o setor elétrico bem estruturado, com marco regulatório, com empresas 

estatais e Ministério responsáveis, até os dias atuais, denuncia o MAB, não possui uma 

política, ou lei, que proteja e garanta os direitos das populações atingidas pelas obras. Até hoje 

não há um órgão responsável que responda por essas questões, muito menos recursos e 

programas para atender e garantir minimamente os direitos da população expulsa de suas 

casas em razão da construção das hidrelétricas, de barragens para captação de água ou de 

depósito de rejeitos. 

O MAB lembra que há a Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - 

CFURH. Conhecida como "royalties das hidrelétricas", ela foi instituída pela Constituição 

Federal da República de 1988 e regulamentada pela Lei nº 8.001, de 1990, para compensar a 

inundação das áreas dos atingidos por barragens em todo o Brasil. Esta compensação, 

repartida entre o Governo Federal, os Governos Estaduais e os Municípios atingidos, arrecada 

para os cofres públicos um montante considerável. Parte significativa desse montante fica com 

o Governo Federal. O MAB entende que os recursos arrecadados deveriam ser devolvidos às 

famílias das regiões atingidas por barragens como forma de reparação, na forma de projetos 

de recuperação e de desenvolvimento das regiões atingidas. 

Nesse sentido, é ampla a pauta do MAB para a garantia do direito a energia e aos direitos dos 

atingidos. Destaco, a seguir, alguns itens. 

O Movimento exige a criação da Política Nacional dos Atingidos por Barragens - PNAB, em que 

esteja reconhecido o direito à informação e à participação, além do direito das populações 

atingidas de decidir sobre a construção da obra, ou seja, o direito de dizer "Não!". O MAB quer 

ainda a criação de um órgão de Estado responsável pela política, com a participação dos 

atingidos, e a criação e implantação de Planos de Recuperação e Desenvolvimento Econômico 

e Social das Comunidades atingidas, com o estabelecimento de fundo para financiar os gastos 

necessários para a reparação dos direitos dos atingidos por barragens e para a execução dos 

projetos de reconstrução e desenvolvimento das regiões atingidas. 

No que tange ainda aos direitos de quem é atingido por barragem, o MAB acredita que é 

preciso ter atendimento e investimento de recursos para as famílias atingidas por barragens 

que comtemplem acesso, qualidade e geração de energia, além da realização de programas 

para o uso de fontes múltiplas de energia, priorizando e respeitando critérios da 
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economicidade, conservação, uso racional e sustentabilidade ambiental. O Movimento propõe 

a viabilização de um projeto-piloto na produção de energia fotovoltaica, placas solares para 

aquecimento de água e biodigestores para produção de gás junto às famílias e regiões 

atingidas, e requer o cancelamento imediato de todos os aumentos nas contas de luz previstos. 

Outra pauta de extrema importância defendida pelo MAB é a continuidade ao Programa Luz 

para Todos, além do atendimento de programas e investimento de recursos para garantir 

acesso à água potável para consumo humano e para a produção de alimentos para a 

população atingida por barragens. 

Para evitar tragédias iguais a de Mariana, em Minas Gerais, o Movimento propõe maior rigor na 

concessão das licenças e maior rigidez na fiscalização feita pelos órgãos ambientais, assim 

como o estabelecimento de mecanismos de análise de riscos e de planos de treinamento 

emergencial nas regiões atingidas, para lidar com situações de riscos. 

Do ponto de vista mais geral, é preciso destacar o posicionamento do MAB contrário à reforma 

da Previdência proposta pela PEC 287/16, em tramitação na Câmara Federal, e em defesa da 

PETROBRAS, patrimônio do povo brasileiro. O movimento coloca-se ainda contra a 

privatização do setor elétrico nacional. 

Não há dúvidas de que se trata de uma pauta fundamental que disputa uma visão de 

desenvolvimento do País cujo centro é o povo brasileiro, não um conjunto de empresas ou de 

interesses elitizados. O Movimento pode contar sempre com meu mandato. 

Vida longa ao MAB! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxima terça-feira, o Governo do Estado da Bahia 

deverá se reunir com diversas organizações sociais para debater uma ampla pauta de 

reivindicações reunidas sob o título Privatizar faz mal à Bahia. 

Sindicatos e movimentos sociais urbanos e rurais, na busca de diálogo com o Governo, 

apresentarão um conjunto de pautas que precisam de atenção especial por parte do Governo 

estadual, para que, na Bahia, a onda de privatizações de setores estratégicos, que assim 

retrocedem na garantia de direitos sociais e na garantia do trabalho e emprego, não ganhe 

corpo. 

Assinam conjuntamente o documento a Central Única dos Trabalhadores - CUT, a Consulta 

Popular - CP, o Levante Popular da Juventude - LPJ, o Movimento dos Atingidos por Barragens 

- MAB, o Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA, o Movimento dos Sem Teto de 

Salvador - MSTS, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, o Sindicato dos 

Petroleiros da Bahia - SINDIPETRO, o Sindicato dos Engenheiros da Bahia - SENGE-BA, o 

Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE, 

o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social 

no Estado da Bahia - SINDIPREV e o Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia - 

SASB.  

De acordo com a carta formulada, as organizações sociais querem o compromisso e o 

fortalecimento das lutas contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal 

ilegítimo. Também buscam debater o posicionamento do Governador acerca do Conteúdo 

Nacional e do Sistema PETROBRAS. Os movimentos defendem um sistema público e estatal e 

se posicionam contra o fechamento dos campos terrestres e a privatização dos seus ativos no 

Estado da Bahia. 
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As organizações também se posicionam contra a decisão da Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL de autorizar uma redução no repasse da Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos - CFURH, também conhecida como "royalties das 

hidrelétricas", para os Estados e Municípios. Além disso, elas se colocam contrários à retirada 

da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia - CERB e da Empresa 

Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA do Programa de Parceria de Investimentos - 

PPI. Também são contra à ampliação das chamadas "organizações sociais" na administração 

de hospitais e policlínicas. 

De forma mais geral, as organizações sociais solicitam a implementação do Programa 

Camponês para Produção de Alimento Saudável, que prevê investimentos na agricultura 

camponesa beneficiando os agricultores, que produzem alimentos no campo, e os 

trabalhadores da cidade, que irão consumir comida saudável, gradativamente sem agrotóxicos. 

Ela se colocam contra a venda de terras brasileiras a estrangeiros, projeto que afeta 

diretamente nossa soberania nacional. Querem ainda o fortalecimento do processo de 

regularização fundiária e a desapropriação de terras públicas do Estado em favor de 

camponeses e povos tradicionais e de interesse social nas áreas urbanas, além de políticas 

estaduais que garantam o fim do extermínio da juventude negra e da repressão aos 

movimentos sociais. 

É uma pauta ampla, mas muito importante para o avanço de uma agenda progressista no 

Estado da Bahia. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 8 de março, cinco trabalhadores rurais 

foram presos na delegacia de Baianópolis, Extremo Oeste Baiano, por estarem produzindo 

alimentos em uma área considerada devoluta, ou seja, terra pública que deve ser devolvida ao 

Estado. A área, localizada na comunidade tradicional de fundo de pasto Porteira da Cruz, em 

Serra Dourada, foi apropriada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

Wilson Almeida Benevides e sua esposa, Luciene Benevides, que inclusive é a advogada 

apontada na ação que requer a propriedade da área. 

Os trabalhadores tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juiz Lázaro de Souza Sobrinho, 

titular da Comarca de Baianópolis. Sérgio Pereira de Jesus (50), Antônio de Jesus, José 

Pereira de Jesus (66), João José da Silva (64) e Geneildo dos Santos Silva (28) foram 

apontados de modo irresponsável por prepostos de grileiros de terras da região como "líderes" 

de uma ação que resultou no desarmamento de pistoleiros que faziam a "segurança" de 

indivíduos que iniciavam a perfuração de um poço artesiano em área de conflito fundiário. 

Segundo relatos de advogados, a ação da Polícia Militar se deu de forma truculenta e 

arbitrária, pois, além de ela chegar ao povoado da comunidade horas depois e escolher 

aleatoriamente quem iria ser preso, sem indícios mínimos que indicassem a participação das 

pessoas detidas, houve espancamento e tortura dos trabalhadores antes da detenção. O 

Delegado de Polícia Antístenes Benvindo Rosal, do Município de Baianópolis, contra todas as 

evidências, entendeu que houve situação de flagrante dos crimes de roubo, porte de armas, 

esbulho possessório, dano qualificado e associação criminosa.  

É preciso destacar que a Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário da Bahia já possui 

apontamentos que indicam a devolutividade da terra. Os posseiros usam a terra para a criação 

de gado ovino e caprino de forma extensiva, sem cerca, e para a produção de mandioca e 

foram presos por isso. Na defesa dos trabalhadores, a Associação dos Advogados dos 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia e a Comissão Pastoral da Terra, além do Coletivo de 
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Fundo e Fecho de Pasto do Oeste da Bahia, denunciam esse absurdo e pedem à Justiça a 

liberdade dos detidos. 

A comunidade Porteira da Cruz é composta por 90 famílias, mas a área ainda abriga outras 

famílias da região. Elas exigem do Governo da Bahia celeridade na ação discriminatória das 

terras devolutas, o que é um problema em toda a região oeste da Bahia. 

O caso em questão foi judicializado em 2016, após os pretensos proprietários ingressarem com 

uma ação de interdito proibitório contra alguns dos membros da comunidade. Inicialmente 

encaminhado para a comarca de Baianópolis, o caso foi remetido para a Vara Regional de 

Conflito Agrário e Meio Ambiente de Barreiras e ainda aguarda a decisão da Magistrada 

Marlize Freire de Alvarenga a respeito do pedido de decisão liminar requerida pelos autores. O 

desembargador mineiro, apesar do seu nome não constar em nenhum documento da ação, 

compareceu à audiência de justificação prévia promovida em 9 de agosto de 2016 pelo mesmo 

Juiz Lázaro de Souza Sobrinho e agiu como se fosse autor da ação. O Juiz Lázaro, inclusive, 

proferiu promessas de prisões dos agricultores e ao advogado que os representa no processo. 

É preciso também destacar que a falta da discriminação entre áreas públicas e privadas na 

região ocasiona conflitos constantes, sendo comum os casos de apropriação indevida e 

grilagem em áreas tradicionais, ou mesmo em áreas que deveriam estar voltadas para a 

reforma agrária. 

Nos próximos dias, a CDA deverá visitar a região para verificar quais as ações que deverão ser 

realizadas para a resolução do caso. Ao mesmo tempo, já solicitei à Comissão de Direitos 

Humanos da Casa atuação no caso dos trabalhadores presos, o que sem dúvida é uma 

injustiça a ser sanada o mais rápido possível. 
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O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, e todos que nos acompanham pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, neste 

momento estamos vindo de um grande ato que se iniciou na manhã de hoje em todo o Brasil. 

Aqui em Brasília, aconteceu no Ministério da Fazenda. Todo o movimento sindical, combativo, 

não se rendeu ao golpe deste Governo e está nas ruas do Brasil inteiro, na defesa do Brasil, 

mais do que nunca, e na defesa do povo brasileiro e da Constituição de 1988, feita por esta 

Casa e tida como a Constituição Cidadã. 

Nós estamos acompanhando os grandes atos que estão acontecendo nas capitais e cidades 

de todo o Brasil. Quero parabenizar o nosso querido povo do movimento sindical popular da 

Via Campesina, que também no nosso Estado de Sergipe está hoje realizando mais um dia de 

mobilização.  

A reforma da Previdência e a reforma trabalhista são a volta ao tempo em que os trabalhadores 

não tinham direito, a volta ao tempo em que o povo brasileiro não tinha a quem recorrer. Em 

um momento de crise e de desemprego, o Governo traz para esta Casa, apenas para o povo 

brasileiro e para os mais pobres, PECs que mudam a nossa Constituição e que vão, sim, retirar 

conquistas e direitos e enfraquecer todo o movimento sindical, enfraquecer a classe 

trabalhadora.  

Em todos os lugares do mundo, esse projeto foi derrotado, esse projeto da retomada neoliberal 

a serviço do grande capital, a serviço das corporações, a serviço de uma elite brasileira, que é 

minoria, que vive no Brasil para tirar o sangue e o suor do povo brasileiro, mas mora nos 

Estados Unidos e na Europa. Não podemos aceitar! Este Governo, com essas medidas, está 

trazendo um prejuízo histórico para o povo do campo e da cidade. Os trabalhadores rurais e os 

trabalhadores urbanos precisam estar na rua.  

Parabéns a todos que em Brasília ocupam o Ministério da Fazenda, de cabeça erguida, na luta 

contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista, por um País justo! 

E viva a classe trabalhadora! 

O SR. PRESIDENTE (Celso Pansera) - Obrigado, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar o artigo Movimentos 

apostam no 15 de março para barrar 'reformas' de Temer, publicado no site Rede Brasil Atual, 

dando conta de que diversas categorias, incluindo a dos transportes, confirmaram participação. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, estão marcados atos a partir das 16h. Em Brasília e Belo 

Horizonte, ocorrerão pela manhã. 

Inúmeras categorias já confirmaram participação nos atos, paralisações e protestos da próxima 

quarta-feira. O objetivo é influenciar o Congresso Nacional. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Movimentos apostam no 15 de março para barrar 'reformas' de Temer. 

São Paulo - Centrais sindicais e movimentos populares apostam no dia nacional de 

paralisação, nesta quarta-feira (15), para influenciar as votações no Congresso - com maioria 
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governista, mas bases divididas - contra as propostas de reformas trabalhista e da Previdência 

Social. "Temos condições de transformar o 15 de março numa trincheira em defesa da 

aposentadoria como política pública e parte da seguridade social e não um ativo para ser 

comprado em agência bancária", diz o presidente da CUT, Vagner Freitas, para quem a 

mobilização nos estados, via comitês, ajuda a pressionar os parlamentares. Segundo ele, as 

reformas complementam o golpe iniciado com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

Diversas categorias profissionais já confirmaram participação nos atos, paralisações e 

protestos da próxima quarta, em todo o país. Inclusive do setor de transporte. Na cidade de 

São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus já aprovaram paralisação da 0h até as 8h, 

enquanto os metroviários pretendem parar durante todo o dia - o sindicato da categoria 

realizará assembleia amanhã (14) à noite. Os metroviários de Belo Horizonte também 

aprovaram paralisação de 24 horas. Para hoje à tarde, está programada uma plenária que 

discutirá a participação de trabalhadores nas regiões do ABC, Guarulhos e Osasco, na região 

metropolitana paulista. 

Professores estaduais e municipais (capital) também param na quarta-feira. No primeiro caso, 

a Apeoesp fará assembleia na Praça da República, região central, com deslocamento para a 

Avenida Paulista, onde está previsto ato unitário a partir das 16h. Os municipais terão 

assembleia no Viaduto do Chá, diante da sede da prefeitura. Docentes da rede particular em 

Campinas e Sorocaba, no interior, também aderiram ao movimento. Em congresso, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) já havia aprovado greve da 

categoria no dia 15. 

Também estão previstas paralisações dos trabalhadores da Universidade de São Paulo 

(Sintusp), servidores federais (Sindisef) e do Judiciário (Sintrajud). Bancários, eletricitários, 

funcionários dos Correios, metalúrgicos e químicos nas bases de diversas centrais vão fazer 

paralisações, parciais ou durante todo o dia.  

Em entrevista coletiva marcada para amanhã, as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo vão 

detalhar a agenda de manifestações de quarta-feira. Além do ato da Paulista, há 

concentrações confirmadas na Praça da Estação, em Belo Horizonte (10h), e em Brasília, 

diante da Catedral, a partir das 8h. No Rio de Janeiro, a concentração está programada para 

as 16h, na Candelária, região central. Em Curitiba, os organizadores confirmam manifestação 

para as 9h na Praça Santo Andrade, no centro. 

No Congresso 

Enquanto isso, as reformas seguem em discussão na Câmara dos Deputados. Amanhã (14), 

às 14h30, e quinta (16), às 9h30, haverá novas reuniões da comissão especial que discute a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287, de reforma da Previdência. Nesses mesmos 

dias, às 14h30 e às 9h, também se reúnem os parlamentares que analisam o Projeto de Lei 

6.787, que propõe mudanças na legislação trabalhista. As centrais se dividem entre apresentar 

emendas e vetar integralmente os textos governistas. 

Ambas as propostas serão alteradas, tanto nas comissões como em plenário, afirma o analista 

política Marcos Verlaine, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). "A 

reforma da Previdência, como está formatada, não passa no Congresso Nacional, nem na 

Câmara e nem tampouco no Senado. Como o governo pesou muito a mão quando elaborou a 

proposta, o Legislativo não terá como não fazer adequações, mudanças e aperfeiçoamentos no 

texto, pois se assim não fizer, os projetos eleitorais e reeleitorais dos congressistas estarão 

ameaçados", escreveu em artigo. 
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Em relação ao PL 6.787, a avaliação é menos otimista. Para o assessor parlamentar, o texto 

será alterado para pior. "A PEC 287 é criticada por todos, da base do governo à oposição. A 

trabalhista não. Só a oposição faz críticas ao texto do governo. Isto é um indicativo objetivo que 

o projeto será 'turbinado' pela maioria da Câmara." Segundo Verlaine, a bancada empresarial 

no Congresso trabalha para tornar o projeto menos "tímido", citando definição do próprio 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
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________________________________________ 

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

Deputadas e Srs. Deputados, venho a esta tribuna registrar pronunciamento que faço sobre a 

mentira apregoada pelo Governo ilegítimo, golpista e usurpador de Michel Temer sobre a 

reforma da Previdência. 

O que mais se vê na boca dos golpistas é que a Previdência está quebrada. É mentira! A 

Previdência integra o sistema da Seguridade Social, que engloba Previdência, Assistência 

Social e Saúde, estabelecido pela Constituição. Ao se somarem os recursos do sistema, sobra 

dinheiro para as aposentadorias justas. Em 2014, sobraram 55,7 bilhões de reais; em 2015, 

11,2 bilhões de reais. A propaganda do Governo quer enganar a classe trabalhadora e a 

sociedade, ao mostrar só a parte do Orçamento da Previdência. 

O dinheiro que sobra da Seguridade Social é usado pelo Governo com um mecanismo 

chamado de Desvinculação de Receitas da União - DRU, que retira parte do orçamento da 

Seguridade Social para outros fins que não os programas sociais e as aposentadorias. 

Para agravar o cenário, o Congresso Nacional aprovou, em setembro de 2016, uma emenda 

constitucional que, além de prorrogar a DRU até 2023, amplia de 20% para 30% o percentual 
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que o Governo pode tirar dos recursos sociais. Isso vai permitir, Sr. Presidente, uma retirada 

anual de até 120 bilhões do caixa da Seguridade! Esse dinheiro, se colocado para a 

Previdência, não vai faltar. 

É importante deixar claro que o Governo golpista e seus aliados inimigos do povo querem 

beneficiar os planos privados de Previdência. O Governo está acertando as contas com quem 

financiou o golpe. Com essa reforma - que não é reforma, é um desmonte da Previdência -, 

liquida com o futuro dos trabalhadores. Sobram mais recursos para pagar juros aos bancos, 

mantendo-se os altos lucros de quem atua no mercado financeiro. 

Mas as maldades e crueldades do Governo golpista não param por aí. Com a reforma, a 

aposentadoria só será concedida ao contribuinte que tiver a idade mínima de 65 anos, e essa 

idade subirá no futuro, quando aumentar a expectativa de vida. Em algumas regiões do Brasil, 

as pessoas vivem, em média, menos de 65 anos, ou seja, contribuirão uma vida inteira e 

morrerão antes de se aposentar. O pobre não terá direito mais nem de descansar quando 

chegar à idade sexagenária. 

O engraçado é que essa medida não promete revigorar as forças de ninguém, não promete 

acabar com as doenças e fragilidades da velhice, não promete o vigor da juventude e muito 

menos estabilidade no emprego privado. Em todos os meus anos de vivência política, eu nunca 

vi uma reforma que deforma, como esta que está sendo apresentada! 

Aproveito para parabenizar os companheiros que hoje estão nas ruas para dizer que essa 

reforma não é reforma: é uma deformação, é o desmonte da Previdência pública. 

Nós temos que derrotar a PEC 287, porque é a PEC da morte, da perversidade, da crueldade e 

das maldades! 

Sr. Presidente, solicito que todo o meu pronunciamento seja considerado lido. 

O SR. PRESIDENTE (Celso Pansera) - Obrigado, Deputado Luiz Couto. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna registrar pronunciamento que faço 

sobre a mentira apregoada pelo Governo ilegítimo, golpista e usurpador de Michel Temer sobre 

a reforma da Previdência. 

O que mais se vê na boca dos golpistas é que a Previdência está quebrada. É mentira! A 

Previdência integra o sistema da Seguridade Social, que engloba Previdência, Assistência 

Social e Saúde, estabelecido pela Constituição. Ao se somarem os recursos do sistema, sobra 

dinheiro para aposentadorias justas. Em 2014, sobraram 55,7 bilhões de reais; em 2015, 11,2 

bilhões de reais. A propaganda do Governo quer enganar a classe trabalhadora e a sociedade, 

ao mostrar só a parte do orçamento da Previdência. 

O dinheiro que sobra da Seguridade Social é usado pelo Governo com um mecanismo 

chamado de Desvinculação de Receitas da União - DRU, que retira parte do orçamento da 

Seguridade Social para outros fins que não os programas sociais e as aposentadorias. Para 

agravar o cenário, o Congresso Nacional aprovou, em setembro de 2016, uma emenda 

constitucional que, além de prorrogar a DRU até 2023, amplia de 20% para 30% o percentual 

que o Governo pode tirar dos recursos sociais. Isso vai permitir uma retirada anual de até 120 

bilhões de reais do caixa da Seguridade. 
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E importante deixar claro que o Governo golpista e usurpador de Michel Temer, junto com seus 

aliados e inimigos do povo, querem beneficiar os planos privados de Previdência. O Governo 

está acertando as contas com quem financiou o golpe. Com essa reforma, que liquida com o 

futuro dos trabalhadores, sobram mais recursos para pagar juros aos bancos, mantendo-se os 

altos lucros de quem atua no mercado financeiro. 

Mas as maldades e crueldades do Governo golpista e usurpador não param por aí. Com a 

reforma, a aposentadoria só será concedida ao contribuinte que tiver a idade mínima de 65 

anos. E essa idade sobe no futuro, quando aumentar a expectativa de vida. Em algumas 

regiões do Brasil, as pessoas vivem, em média, menos de 65 anos, ou seja, contribuirão uma 

vida inteira e morrerão antes de se aposentar. O pobre não terá direito mais nem de descansar 

quando chegar à idade sexagenária. E o que é engraçado é que esta medida não promete 

revigorar as forças de ninguém, não promete acabar com as doenças e fragilidades da velhice, 

não promete o vigor da juventude e muito menos estabilidade no emprego privado. Em todos 

os meus anos de vivência política, eu nunca vi uma reforma que deforma, como esta que está 

sendo apresentada! 

Afirmo que um homem sem amor é uma fera faminta sem misericórdia. Esta reforma da 

Previdência é tão feroz, que será mais uma demonstração do propósito cruel de redução de 

despesas primárias pela restrição da vida dos pobres deste País, o que a PEC 287/16 pretende 

estabelecer, com as alterações aqui descritas. 

Ao restringir o direito à proteção da família, o amparo das pessoas idosas, de crianças e 

adolescentes carentes e de pessoas com deficiência, que por suas condições de pobreza 

dependem da assistência social para a garantia de sua subsistência, a PEC 287/16 ofende 

cláusulas pétreas, assim reconhecidas pelo conjunto dos seus princípios, inclusive o princípio 

da vedação do retrocesso social e dos direitos fundamentais cuja alteração, por meio de PEC, 

é inadmissível (arts. 5º, 7º, 195, 201, 226 e 227 da Constituição), protegidos pelo comando 

inscrito no art. 60, § 4°, IV, da Carta Fundamental. 

Essa perversidade do Governo ilegítimo e golpista retira acúmulos de pensão por morte. 

Assim, se marido de uma senhora vier a falecer, e ela estiver aposentada, não poderá receber 

o que seu marido contribuiu durantes anos. E os recursos que foram arrecadados ficarão para 

um caixa do Governo. Um Governo explodindo em corrupção, como este que aí está, não terá 

dignidade de administrar um centavo do cidadão brasileiro! 

A reforma previdenciária é tão cruel, que acabará com a aposentadoria especial dos 

professores da educação básica. Terão que continuar em sala até os 65 anos. Desconsidera-

se a jornada desgastante que os trabalhadores em educação cumprem. 

Para finalizar, neste Dia Internacional da Mulher, enfatizo que não devemos esperar o melhor 

para o País em um Governo que arrancou à força e falsamente a ex-Presidenta Dilma 

Rousseff, destituindo uma mulher honrada, que não cometeu crime algum no poder. 

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho a esta tribuna 

para parabenizar o povo brasileiro, principalmente os movimentos sociais que hoje estão 

fazendo manifestações no País inteiro. Os movimentos organizados pela Frente Brasil Popular, 

pela Frente Povo Sem Medo, pelos sindicatos e pelas associações de moradores estão 

tomando as ruas para lutar contra essa reforma da Previdência.  

É muito injusta esta reforma. Imagine que ela trabalha com uma perspectiva de vida dos 

brasileiros que vai além da capacidade de viver da maioria do nosso povo. 

Nós sabemos que a média de vida aumentou, mas aumentou para uma parcela da população 

brasileira. Os que vivem na periferia das grandes cidades, a maioria da população do Nordeste 

e do Norte do País ou a grande maioria dos trabalhadores do campo, não têm a mesma 

perspectiva de vida que a população da Europa, local onde é inspirada esta reforma. 

Sr. Presidente, essa proposta que está aqui na Câmara para ser votada é duplamente injusta, 

porque a maioria da população brasileira vai trabalhar por mais tempo, e na velhice precisam 

do apoio do Estado não terão a oportunidade de se aposentar. Eles vão contribuir com o 

sistema, mas não vão se beneficiar dele. É uma transferência de dinheiro dos mais pobres para 

aqueles que precisam menos do apoio do poder público. Não podemos aceitar isso. 

Como já disse a Deputada Benedita da Silva nesta tribuna, as mulheres que têm dupla jornada 

de trabalho, trabalham em média 75, 80 dias por ano a mais do que os homens. Ou seja, elas 

terão trabalhar em média 9 anos a mais para poder se aposentar. 

Essa proposta é muito injusta! Não podemos aceitá-la de forma nenhuma. Temos que derrotar 

esta reforma da Previdência, e a população brasileira está nos mostrando como iremos 

derrotá-la: indo para as ruas e pressionando a todos nós Parlamentares. 

Chamo atenção inclusive da população para que procure o seu Parlamentar para saber qual 

será o seu voto nesta reforma. Não podemos aceitar, de modo algum, que essa transferência 

de recursos dos mais pobres para aqueles que menos precisam siga em frente nesta Casa.  
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Vamos acompanhar essa reforma de perto, vamos lutar para derrotá-la, porque, da mesma 

forma como há outras medidas nesta Casa, quem será penalizado com este golpe em 

andamento serão os mais pobres deste País. 

Obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença de Deputados Estaduais do Rio Grande do Sul em Brasília, Distrito Federal, para 

solicitação de concessão, pelo Presidente da República, de audiência destinada ao debate 

sobre a regulamentação da Lei Kandir. Realização do Dia Nacional de Paralisação Contra a 

Reforma da Previdência. Expectativa de retirada de tramitação, pelo Presidente da República, 

da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alterações nas regras da 

seguridade social. Declaração de voto contrário à matéria. Congratulações aos Deputados 

apoiadores da luta pela rejeição da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Celso Pansera, ontem uma 

caravana de Deputados gaúchos, coordenada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul, o Deputado Edegar Pretto, e representantes dos poderes constituídos 

daquele Estado fizeram uma peregrinação aqui em Brasília. Vieram pedir uma audiência com o 

Presidente da República, e, na oportunidade, conversaram com os Presidentes da Câmara e 

do Senado sobre a regulamentação da Lei Kandir. 

Se o Governo Federal fizer um encontro de contas da Lei Kandir com o que o Estado deve 

para a União, eu tenho certeza de que todos os Estados vão concordar e vão pagar as suas 

contas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem que receber da Lei Kandir 43 bilhões e 400 

milhões de reais e tem que pagar 51 bilhões de reais. É possível fazer esse encontro de 

contas. 

Hoje, 15 de março, é o Dia Nacional de Paralisação Contra a Reforma da Previdência, dia de 

luta contra o desmonte do direito dos trabalhadores do campo e da cidade.  

Ontem, às 8 horas, encerrou-se o prazo para apresentação de emendas a reforma da 

Previdência, que é um crime que o Governo Federal está cometendo. Foram apresentadas 143 

emendas. Isso mostra que boa parte deste Parlamento não quer que essa proposta seja 
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aprovada. E, para que isso venha a ocorrer, é essencial que o povo brasileiro vá para as ruas. 

Hoje está havendo mobilizações em todos os Estados, mas temos que seguir no mesmo 

tranco, no mesmo passo.  

Podemos fazer mobilizações regionais e mobilizações locais. Por que nós não nos mobilizamos 

uma semana inteira? Começamos na segunda-feira e terminamos na sexta-feira, fechando as 

BRs, fechando as agências do Banco do Brasil, fechando as agências da Caixa Econômica 

Federal, fechando prédios públicos. Esta é a hora de se fazer pressão. 

Temos que nos mobilizar e pressionar esta Câmara para que ela não cometa esse crime contra 

quem trabalha, aumentando a idade para a aposentadoria, tirando o direito à aposentadoria 

especial, aumentando o tempo de contribuição. 

Espero que o Presidente da República retire essa proposta, que é um crime contra o nosso 

povo brasileiro. Está na hora, Presidente Michel Temer, de dizer: "Eu me enganei. Fui enrolado 

pelos banqueiros; fui enrolado pelo setor financeiro". O povo brasileiro não pode pagar essa 

conta. 

O meu voto é "não" à reforma da Previdência. 

Parabéns a todos os Deputados Federais que apoiam essa luta! Esperamos que nós tenhamos 

aqui maioria. Se o Presidente da República não retirar o projeto, nós derrotaremos a PEC 

287/16 aqui no plenário. 

Sr. Presidente, gostaria que fossem divulgados os meus dois discursos na mídia interna da 

Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Celso Pansera) - Obrigado, Deputado Marcon, do PT do Rio Grande do 

Sul. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais servidores desta Casa, estive ontem, juntamente com 

os colegas Parlamentares - Deputados e Senadores do Rio Grande do Sul - acompanhando a 

comitiva de Deputados Estaduais, liderados pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul, Deputado Edegar Pretto, tratando com os Presidentes da Câmara e do 

Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. 

Na oportunidade, conversamos com os Presidentes das duas Casas Parlamentares sobre a 

necessidade de que se faça um encontro de contas entre o que os Estados devem para a 

União, e também, o que a União deve aos Estados. 

O STF já decidiu pela maioria de seus Ministros que deve ser feita uma lei complementar ainda 

este ano para que sejam feitos os cálculos relativos à compensação da Lei Kandir. Essa 

iniciativa tem que ter como protagonista o Congresso Nacional, sob pena de o TCU ter de 

realizar o presente cálculo.  

No Rio Grande do Sul, os cálculos atualizados pelas perdas da Lei Kandir, remetem a um 

crédito de R$ 43,4 bilhões. Já o saldo da dívida do Estado atualizado com a União está na 

ordem de R$ 51,6 bilhões. 
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O Rio Grande do Sul não se torna credor. Porém, a dívida passa a se transformar de um 

dragão em uma lagartixa. Contudo, nosso Governador Sartori nunca sequer se manifesta para 

se utilizar desse expediente da compensação. Pelo contrário, prefere as medidas do arrocho 

propostas pelo Governo golpista de Temer. 

Assim, esperamos que esta Casa, através de seu Presidente, o Deputado Rodrigo Maia, traga 

esse protagonista para cá e proponha essa regulamentação para só assim propormos uma 

verdadeira salvação aos Estados. 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais servidores desta Casa, este dia 15 de março passa a 

ser um marco na luta e de resistência contra o retrocesso e as perdas de direitos dos 

trabalhadores. O movimento de paralisação proposto pela CNTE, CUT, CTB, MST, MTST, 

FETAG, CONTAG, UNE, entre tantos outros, ganhou adesão de diversas categorias de 

trabalhadores em todo o País. 

Em Brasília, participei agora pela manhã do que antes seria o início da greve geral dos 

professores, e agora se tornou um amplo levante da classe trabalhadora que se contrapõe a 

retirada de direitos, a exemplo das reformas da previdenciária e trabalhista. 

 

Enquanto os movimentos se organizam, na Câmara dos Deputados os Parlamentares 

demonstram urgência na apreciação do pacote de malvadezas do Governo ilegítimo de Michel 

Temer.  

Nesta semana estão agendadas reuniões da Comissão Especial que discute a PEC 287, da 

reforma da Previdência, e também dos Parlamentares que analisam o Projeto de Lei nº 6.787, 

que propõe o desmanche na legislação trabalhista. 

Para derrotar esse golpe só com muita luta e mobilização. Os trabalhadores estão se 

organizando, paralisando, começando greves contra esse absurdo proposto por este Governo 

que agora cumpre o rito e dando a contrapartida aos grupos econômicos e midiáticos que 

financiaram o impeachment da Presidente Dilma. Porém, nós não vamos deixar que todas as 

nossas conquistas e avanços sejam jogados para a vala comum, em prol dos interesses dos 

grandes grupos econômicos. 

Nenhum direito a menos aos trabalhadores e trabalhadoras deste País! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Determinação, pela Juíza da 15ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul, Marciane Bonzanini, de suspensão da veiculação de peças publicitárias sobre a 

reforma da Previdência Social pelo Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

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

a Justiça mandou o Temer tirar do ar a propaganda falsa sobre a Previdência. Na primeira 

vitória das manifestações que paralisam o País nesta quarta-feira, dia 15, contra a reforma da 

Previdência, a Justiça Federal determinou a imediata suspensão da veiculação de todas as 

peças do Governo Michel Temer sobre a reforma previdenciária em decisão da juíza Marciane 

Bonzanini, da 1ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre. 

Fica o registro, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Mobilizações no Brasil contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista em 

tramitação na Câmara dos Deputados. Possibilidade de quebra do preceito de equidade do 

sistema previdenciário brasileiro pela reforma da previdência em debate no Parlamento. 

Aprofundamento da crise econômica brasileira no Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero fazer o 

registro de dois pronunciamentos sobre este dia 15 de março, dia de paralisações e protestos 
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em todo o País contra a retirada de direitos na reforma da previdência, na reforma trabalhista e, 

particularmente, na reforma no sistema educacional. 

No Brasil inteiro, 1 milhão 750 mil professoras terão de trabalhar 15 anos a mais para se 

aposentar, se for aprovada a perversa reforma da previdência que tramita nesta Casa. As 

mulheres já trabalham 19 horas a mais que os homens por semana, inclusive com afazeres 

domésticos. Tudo isso está em jogo. 

Nós temos notícias de que, em todo o Brasil, a paralisação de trabalhadoras e trabalhadores 

está dando a resposta adequada. No meu Estado, São Paulo, há grandes manifestações 

contra Temer e a reforma da previdência.  

Fora, Temer! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente convocado pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação - CNTE como um dia nacional para o início das paralisações 

dos educadores contra a reforma da previdência e o desmonte dos direitos trabalhistas por 

parte do Governo Michel Temer, este dia 15 de março se transformou num dia de mobilizações 

e protestos das mais variadas categorias, com convocações de atos nas principais capitais 

pela Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Em São Paulo a manifestação será na 

Avenida Paulista, com concentração em frente ao MASP, a partir das 16 horas. 

As mobilizações devem crescer nos próximos meses no País. Há uma soma generalizada de 

insatisfação popular com o atual Governo, e a população aos poucos vai se dando conta de 

quão perversa e desastrosa é a gestão Temer. 

As constantes denúncias de corrupção, que envolvem o centro do Governo Temer e sua base 

de apoio, as reformas que pesadamente retiram direitos dos trabalhadores e toda a agenda 

conservadora que vai do ataque aos direitos indígenas à perda de soberania em relação às 

terras brasileiras vão criando o terreno para a resistência popular, que deve se massificar daqui 

para frente. 

Os dados recém-divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE sobre 

2016 confirmaram o colapso da economia brasileira. Vale destacar que, ao contrário do que o 

Governo tanto alardeia, nos últimos 2 trimestres de 2016, a economia voltou a piorar. Ou seja, 

a promessa do impeachment de crise debelada e retomada de investimentos, conforme já era 

esperado por quem não se deixou levar pela manipulação da grande mídia, não se confirmou. 

A questão central é que o receituário proposto pelo Governo Temer aprofunda a crise 

econômica e causa mais sofrimento para a população de baixa renda. Trata-se da agudização 

de uma política equivocada que já começou no segundo Governo Dilma, com o então Ministro 

Joaquim Levy, que, diante da piora nos índices das contas públicas, já reflexo das custosas 

desonerações e do baixo crescimento, que levaram a uma queda acentuada da arrecadação, 

optou por uma política de cortes de gastos e investimentos públicos, levando o País a uma 

situação de aceleração da crise, em vez de nos levar a uma saída para ela. 

Com Temer a questão piora, uma vez que não há limites para o conjunto de maldades de que 

este Governo é capaz. As condições que alçaram Temer ao poder dão a justificativa de uma 

política que retira direitos dos mais pobres para aumentar as possibilidades de lucro do grande 
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capital. Esta é a questão fundamental que anima a reforma da previdência: ampliar o mercado 

para as empresas privadas de previdência complementar. 

Essa combinação de retirada de direitos com cortes de gastos poderá levar a situações 

explosivas e caóticas, como já vivenciamos recentemente no Estado do Espírito Santo. Ainda 

estamos vivendo os primeiros reflexos de uma política extremamente nefasta, 

consubstanciada, por exemplo, na emenda do teto de gastos, que reduziu o mínimo 

constitucional de recursos para saúde e educação e compromete os demais gastos sociais 

básicos, o que terá consequências graves na vida da população, especialmente dos mais 

pobres. 

Com as várias reformas apresentadas simultaneamente por Temer, toda a rede de proteção 

social poderá ser destruída. A destruição da legislação trabalhista com a terceirização geral e 

irrestrita, a flexibilização da jornada de trabalho e a predominância do negociado sobre o 

legislado se soma à draconiana reforma da previdência, que irá excluir milhões do acesso 

mínimo à seguridade social. 

Na verdade, Temer usa as reformas como moeda de troca para se sustentar no poder. Sua 

flagrante impopularidade contrasta com o apoio expressivo que tem no Congresso Nacional, na 

grande mídia e no capital financeiro. A questão principal é saber até quando essa farsa irá se 

sustentar, até quando a população brasileira irá tolerar tantos ataques e cortes de direitos. 

As manifestações deste 15 de março apontam uma saída. É hora de sairmos às ruas, é hora 

de o povo ocupar o seu lugar para derrotar este Governo. Mesmo aqueles que se iludiram com 

supostas saídas fáceis apregoadas no impeachment, como se fosse uma mera questão de se 

trocar a liderança, estão se dando conta do tamanho da crise e do enorme retrocesso que 

estamos vivendo no País. Aos poucos estão verificando que o setor que tomou conta do poder 

e seus aliados não só fazem parte de um esquema brutal de corrupção que expressa o que há 

de mais atrasado na política brasileira, mas também precisam acertar as contas com quem 

financiou e apoiou o golpe, aplicando uma política que massacra os direitos dos trabalhadores 

e do povo.  

É hora de resistência. Os trabalhadores não podem pagar a conta da crise e principalmente 

não podem aceitar um Governo ilegítimo, corrupto e a serviço de interesses escusos. Mais do 

que nunca é hora de sair às ruas, é hora do "Fora, Temer!". 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, em mais um dia de luta nas ruas contra a reforma 

da previdência, gostaríamos de destacar a perversidade da atual proposta no rompimento com 

o preceito de equidade presente na nossa Constituição. Reconhecer as diferenças presentes 

no mercado de trabalho é fundamental para o estabelecimento de uma previdência que 

contemple de forma mais justa aqueles que são cotidianamente mais penalizados. Por este 

motivo, a diferenciação entre trabalhadores urbanos e rurais e entre homens e mulheres e a 

aposentadoria especial para a categoria do magistério são fundantes do nosso sistema 

previdenciário e não podem estar sujeitos aos ataques da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, de 2016. 

As professoras deste País estão sendo duplamente atacadas. De acordo com o Censo Escolar 

de 2015, 80% da categoria do magistério é feminina. Assim, 1 milhão 750 mil professoras terão 

que trabalhar, se for aprovada a reforma, no mínimo 15 anos a mais para ter direito à 
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aposentadoria. Sabemos que, como boa parte das mulheres deste País, as professoras 

também são muitas vezes as mantenedoras de suas residências e acumulam funções 

profissionais com os afazeres domésticos e o cuidado com filhos, idosos e doentes. 

Vamos aos dados. Pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

divulgou que as mulheres trabalham 7,5 horas a mais por semana que homens. Enquanto 

homens estão envolvidos 5 horas por semana com trabalhos domésticos, as mulheres os 

fazem por 19 horas semanais, quase 4 vezes mais. Na somatória final, caso aprovada a PEC 

287/16, as mulheres irão trabalhar 9,6 anos a mais que homens até a aposentadoria, um 

atentado à igualdade de gênero tão almejada em sociedades civilizadas. 

Ao mesmo tempo, é preciso destacar que as mulheres recebem em média 31% menos que 

homens. A desigualdade de gênero é um dado da atual realidade, presente também no mundo 

do trabalho. A luta para que ela seja superada deve ser ampla e constante. Esse projeto não 

combate as desigualdades, apenas as acentua! 

A categoria do magistério, que há décadas sofre com precarização, desvalorização da 

profissão e sucateamento da rede pública, já vem sofrendo com aumento constante nos 

índices de adoecimento e readaptação funcional. A retirada da aposentadoria especial irá 

agravar essa situação. É inimaginável que este Congresso espere que professores e 

professoras enfrentem 49 anos de docência, uma profissão que desgasta física e 

psicologicamente e que envolve o atendimento desde bebês a jovens e adultos. A 

aposentadoria especial não é nenhum "privilégio" do magistério, mas sim reconhecimento de 

inúmeras problemáticas que incidem na vida dos educadores, como estresse, deterioração da 

saúde psíquica, doenças profissionais em diversas especialidades, como neurologia, 

otorrinolaringologia, reumatologia, traumatologia, doenças cardiovasculares, etc., que decorrem 

de jornadas prolongadas - é muito comum professoras darem aulas em mais de uma ou duas 

escolas -, baixos salários, salas superlotadas. 

A proposta de reforma da previdência em tramitação na Câmara obrigará professoras a 

trabalharem no mínimo 15 anos a mais, e, em média, 24 anos a mais para que alcancem a 

mesma condição de requerer a aposentadoria integral que podem solicitar hoje. São mulheres 

que verão seus direitos dilacerados. Por esse motivo, estão nas ruas hoje em greve nacional 

da educação! É preciso barrar essa reforma que ataca as mulheres e a categoria docente! 

Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à mobilização de trabalhadores brasileiros contra as propostas de reformas 

previdenciária e trabalhista. Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que V.Exa. 

considere como lido um registro que faço sobre os acontecimentos de hoje. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - V.Exa. será atendido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje milhares de trabalhadoras e trabalhadores vão 

para as ruas lutar contra a reforma da previdência e a reforma trabalhista. 

Nosso apoio aos movimentos sociais, sindicatos, sociedade organizada que lutam pela 

garantia de seus direitos, contra os ataques deste Governo ilegítimo do PMDB-PSDB. Nosso 

apoio irrestrito aos movimentos de resistência social. Contem com este Parlamentar para 

somar nesta árdua luta contra interesses escusos, contrários aos do povo brasileiro. 

Uma sociedade que progrediu fortemente na construção do bem-estar social durante quase 

uma década e meia agora avança com passos largos na direção da barbárie. A ofensiva 

conservadora, protagonista desse recuo, é movida pela ambição mais ordinária e por um 

profundo desejo de vingança contra os pobres e suas conquistas. Sem pudores, anuncia que é 

preciso diminuir a quantidade e a qualidade da civilização no Brasil. Coerentes com tal 

proposta, colocam em prática um conjunto de ações que está desintegrando, numa velocidade 

alucinante, os marcos civilizatórios duramente conquistados pelo povo brasileiro no último 

século. 

O resultado concreto é que a economia brasileira caminha para a ruína, e contingentes 

enormes de brasileiros já submergem novamente na miséria, enquanto outros empobrecem 

aceleradamente. Ao mesmo tempo, os instrumentos legais e as estruturas públicas de que se 

poderiam socorrer tais setores sociais são desmontados, lançando no desamparo total e para 

as margens da civilização uma multidão crescente de pessoas. 

Diante de uma ofensiva tão violenta e de um recuo de tais proporções na qualidade da vida do 

povo brasileiro, as forças democráticas da Nação são chamadas a definir suas prioridades no 

campo de batalha.  

Se, no passado recente, nossa tarefa foi a de contribuir com os avanços sociais e econômicos 

do Brasil, o que resultou em novos marcos civilizatórios, agora somos responsáveis por 

defender tais conquistas do saque realizado pelo bloco golpista. Obviamente, nossa primeira 

responsabilidade é com o restabelecimento da ordem democrática e do Estado de Direito, 

sequestrados pelo Governo ilegítimo e seus aliados. Cabe-nos também o duro combate, que 

estamos travando, contra o desmonte da previdência e dos direitos trabalhistas.  
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Mas isso não basta. Se obtivermos a manutenção de direitos trabalhistas e previdenciários, 

mas não conseguirmos proteger parte do legado dos Governos Lula e Dilma, a sociedade 

brasileira ainda sofrerá um recuo brutal em suas condições de existência. 

Eu rogo a V.Exa., Sr. Presidente, que dê a este pronunciamento divulgação nos meios de 

comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações aos trabalhadores brasileiros pela realização de manifestações contra as 

propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Adesão da população de Maceió, Estado de 

Alagoas, ao movimento. Solicitação de apoio a recurso contra o caráter conclusivo da 

Comissão Especial da Reforma Trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, 

primeiro eu queria parabenizar toda a classe trabalhadora brasileira, que compreendeu o 

momento histórico e, em todo o Brasil, está fazendo diversas paralisações. Essas paralisações 

são feitas para que não tenhamos a redução de direitos, para que não percamos a soberania 

nacional, para que não tenhamos o desmonte da previdência e o desmonte da legislação 

trabalhista que estão sendo intentados. 

Nessa linha, Sr. Presidente, eu queria destacar a manifestação, no Estado de Alagoas. Em 

Maceió, com mais de 1 milhão de habitantes, houve uma mobilização de mais 10 mil pessoas, 

concentradas na Praça dos Martírios, em frente ao Palácio do Governo. Nós percebemos uma 

total adesão da população, de rodoviários a aposentados, pensionistas e pessoas que têm 

expectativas de direito. 

Eu queria destacar também, como integrante da Comissão que analisa a proposta de reforma 

trabalhista - na realidade, é a proposta do desmonte trabalhista -, que o debate logicamente 
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está sendo realizado, apesar de não haver novidade em cada audiência proposta, mas a 

preocupação é com o calendário. 

Como a Comissão da Reforma Trabalhista tem caráter terminativo, se o relatório for aprovado 

da forma original, a proposta não virá ao plenário, e isso é muito grave. É importante que a 

população e, principalmente, os colegas Parlamentares participem desse debate.  

Não estou entrando no mérito sobre se V.Exas. concordam ou discordam da proposta. Se a 

Comissão, de forma isolada, aprovar o relatório com a posição da maioria, inclusive do 

Presidente, e esse relatório não vier ao plenário, V.Exas. serão Deputados de segunda 

categoria, por não participarem de um debate estratégico que o mundo está realizando, na 

tentativa de desmontar os direitos da classe trabalhadora. 

Então, eu quero fazer esse alerta de que não podemos simplesmente acatar essa decisão. São 

tratados pontos polêmicos em relação ao legislado, ao acordado, às terceirizações, 

modificações inclusive que foram recepcionadas pela Constituição. Então, Srs. Parlamentares, 

vamos fazer o recurso para que a proposta seja debatida pelo Plenário desta Casa. O PT já 

está fazendo isso.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Muito obrigado, Deputado Paulão. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Falecimento do ex-Deputado Federal Wildy Vianna, pai do Governador do Estado do Acre, Tião 

Viana, e do Senador Jorge Viana. Subscrição de emenda à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, com vistas à 

garantia de permanência de servidores públicos com tempo mínimo de contribuição sob as 

regras vigentes. 

________________________________________ 
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O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero lamentar 

profundamente o falecimento, na última segunda-feira, do pai do Governador Tião Viana e do 

Senador Jorge Viana, homem que foi, por duas legislaturas, Deputado Federal nesta Casa, 

Deputado Estadual, Prefeito interino da nossa cidade, um homem simples. Um pouco da 

história do nosso Estado foi-se com ele. Seu velório e o seu enterro foram ontem. 

Quero manifestar aqui a minha solidariedade e pesar por essa perda irreparável para o nosso 

Acre. 

Quero também dar como lido um pronunciamento sobre as manifestações de hoje no Acre. Em 

Rio Branco e nos demais Municípios, milhares de pessoas foram às ruas protestar contra a 

reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Obrigado, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham neste 

momento das galerias do plenário ou pelos órgãos de comunicação da Câmara dos 

Deputados, volto à tribuna para informar que subscrevi emenda à Proposta de Emenda à 

Constituição da reforma da Previdência estabelecendo que os servidores públicos da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que se enquadrarem na faixa de idade 

prevista na regra de transição e, cumulativamente, já tiverem cumprido o quesito de tempo de 

contribuição - 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher - permanecem integralmente 

regidos pelas regras anteriores ao início da vigência desta emenda constitucional, ressalvada 

opção mais benéfica. 

Com isso, queremos garantir os direitos dos servidores que já tenham o tempo mínimo de 

contribuição mencionado acima e ainda não tenham completado os sessenta anos de idade, no 

caso dos homes, e cinquenta e cinco anos de idade, no caso das mulheres, bem como o tempo 

mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se 

dará a aposentadoria. 

Quero conclamar todos os meus colegas servidores públicos do Estado e dos Municípios do 

Acre para que se mobilizem e pressionem os demais Deputados do nosso Estado, a fim de 

evitar mais este crime que o Governo Temer e seus aliados querem impor aos trabalhadores 

brasileiros. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Congratulações a lideranças por mobilizações no Brasil contra a proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que o meu 

discurso seja divulgado no programa A Voz do Brasil.  

Quero parabenizar as lideranças do Brasil inteiro, que fizeram mobilizações hoje e levaram o 

povo às ruas, para protestar contra um modelo de governo que está levando o Brasil para o 

buraco e, principalmente, contra a reforma da Previdência, que é uma reforma assassina, 

covarde, que acaba com o futuro daqueles que querem se aposentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Obrigado, Deputado Zé Geraldo. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

031.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 15/03/2017-14:46 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Determinação pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul de suspensão de propaganda do 

Governo Michel Temer sobre a proposta de reforma da Previdência Social, por existência de 

conteúdo inverídico. Realização de manifestações e paralisações de trabalhadores no Brasil 

contra a reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiramente quero registrar que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a 1ª Vara de Porto 

Alegre, mandou o Governo Temer retirar de circulação uma propaganda relativa à reforma da 

Previdência, não só por ter conteúdo inadequado como também por considerar o conteúdo não 

verdadeiro. 

Em segundo lugar, quero dizer que hoje, no Brasil inteiro, nós tivemos paralisações e agora à 

tarde vamos ter grandes manifestações contra a reforma da Previdência. Trabalhadores, 
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servidores públicos, trabalhadores rurais denunciam ao País que o Governo Temer quer não só 

desmontar a Previdência pública, a Previdência Social, como também impedir que 

trabalhadores rurais possam se aposentar, quer que as mulheres tenham que trabalhar até os 

65 anos de idade, quer acabar com o Benefício de Prestação Continuada na prática e quer 

condenar o trabalhador brasileiro a contribuir durante 49 anos para, a partir dos 65 anos de 

idade, ter direito à aposentadoria integral. 

Portanto, o Brasil está parado, contra a reforma da Previdência do Governo Temer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com inverdade sobre apoio do orador à proposta de reforma previdenciária 

divulgada pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do 

Sul - FETEMS.  

________________________________________ 

O SR. ELIZEU DIONIZIO (PSDB-MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu estou aqui, primeiramente, para externar minha indignação com a ignorância. 

Hoje nós estamos vivendo várias paralisações no Brasil inteiro por conta da discussão da 

Previdência, sobre a qual já me posicionei. Eu acredito que da forma que foi proposta, a 

reforma não passa, Deputado Hildo. No entanto, é uma matéria que nós precisamos debater, 

precisamos enfrentar. 

Lá na minha cidade, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, uma pessoa que não tem 

condição moral movimenta uma cidade inteira, para uma cidade inteira, plantando mentira. 

Essa pessoa é o Presidente da FETEMS - Federação dos Trabalhadores em Educação de 

Mato Grosso do Sul, uma pessoa ligada a um partido que tem vários denunciados e várias 

pessoas presas. Esse rapaz, inclusive, tem sobre ele uma denúncia de agressão à mulher. 

Passaram o número dos nossos telefones pessoais para todas as pessoas de Campo Grande 

e do Estado e, principalmente, para os professores, dizendo que nós somos a favor da reforma 

da Previdência. 
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Ora, eu quero deixar um recado a todos os nossos professores de Mato Grosso do Sul. 

Primeiro: a ACP - Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública e a 

FETEMS nunca nos procuraram para discutir sobre a Previdência dos professores. Então, eles 

não representam os professores; eles não estão preocupados com os professores. Eles estão 

preocupados é com o imposto sindical, sobre o qual já me posicionei: sou contrário. 

Essa movimentação de Campo Grande não vai fazer com que essa matéria não seja discutida 

nesta Casa e não vai mudar a opinião nem a postura de nenhum dos Parlamentares. 

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - O.k., Deputado Elizeu. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Determinação judicial de suspensão pelo Governo Federal de propaganda sobre a proposta de 

reforma da Previdência Social. Congratulações aos brasileiros participantes de manifestações 

contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Justiça determinou 

que o Governo Temer retire do ar a propaganda mentirosa acerca da reforma da Previdência. 

Agora é a Justiça que está dizendo que aquela propaganda não corresponde à realidade dos 

fatos. E nós estamos aqui hoje para parabenizar a Justiça por essa decisão e também para nos 

somar a milhares de brasileiros e de brasileiras que foram às ruas hoje manifestar o seu 

descontentamento acerca dessa chamada "reforma", que no fundo liquida a Previdência Social. 

Quanto mais brasileiros tomam conhecimento dessa reforma mais aumenta o número daqueles 

que pressionam esta Casa e que estão indo às ruas para derrotá-la. O povo quer a 

continuidade da Previdência Social e não aceita que se liquide a Previdência Social, como quer 

este Governo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - O.k., Deputado Luiz Sérgio. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Associação aos brasileiros participantes de manifestações contra a proposta de reforma da 

Previdência Social e pela manutenção dos direitos dos trabalhadores. Saudação aos 

metalúrgicos do Município de Caxias do Sul e ao movimento sindical da região serrana do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu na verdade quero me somar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil 

que foram às ruas hoje para protestar contra aqueles que querem acabar com a Previdência 

Social, com o direito à aposentadoria e com os direitos dos trabalhadores. 

Quero também saudar, por sua luta, os trabalhadores metalúrgicos de Caxias do Sul, na 

pessoa do Sr. Claudecir Monsani, que está no exercício da Presidência do Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos, e todo o movimento sindical da região da Serra e do Estado do 

Rio Grande do Sul, que foram às ruas para dizer: "Não à reforma trabalhista; Não à reforma 

previdenciária; Fora, Temer; Em defesa do Brasil; Em defesa da Nação". 

Era isso, Presidente, que nós queríamos deixar registrado nos Anais da Casa. 

Obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de mobilização nacional contra as propostas de reformas previdenciária e 

trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

agradecer a oportunidade. 

Também queria aqui registrar que dia 15 de março é dia de mobilização em todo o País, de 

paralisação. Nós estamos vendo que nas grandes cidades, nas pequenas cidades, enfim, no 

Brasil inteiro há uma manifestação contrária à reforma da Previdência e à reforma política, a fim 

de conscientizar cada vez mais a nossa população de que elas são um retrocesso muito 

grande, são a continuidade do golpe. 

Por isso, Sr. Presidente, nenhum direito a menos! Somos contra a reforma da Previdência, 

contra a reforma trabalhista! Parabéns a toda a população que se manifesta contrária a esse 

Governo golpista que está aí. 

Nós temos que nos organizar aqui no Parlamento e na sociedade em geral para resistir a essas 

reformas, que nada mais são que um grande retrocesso para o nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação ao Governo Federal de auxílio aos Municípios baianos afetados pela estiagem. 

Congratulações às manifestações nacionais contra a proposta de reforma da Previdência 

Social. Expectativa de rejeição da matéria pela Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho aqui trazer uma preocupação que tenho, mas que acho tem que 

ser uma preocupação do Governo Federal. 

O Estado da Bahia tem mais de 220 Municípios em situação de emergência, por causa da 

seca. A Bahia é o Estado com maior quantidade de Municípios na região semiárida. A seca 

está muito forte, e é preciso que o Governo Federal tome algumas providências para ajudar os 

Municípios. O Governo Federal reduziu a quantidade de carros-pipa que eram enviados aos 

Municípios pelo Exército em praticamente 80%. O Governo Federal tem que criar um 

mecanismo que possa diminuir o sofrimento das pessoas que vivem na região semiárida. Eu 

estou dizendo isso porque, na Bahia, a situação de muitos Municípios é bastante crítica.  

O Governo do Estado, por intermédio do Governador Rui Costa, tem somado diversos esforços 

para minimizar o sofrimento das pessoas, mas é preciso que o Governo Federal cumpra a sua 

parte. Porém, isso também já era esperado, porque o Governo Federal tem abandonado 

diversas políticas públicas. O abandono em relação à população que vive no Semiárido é 

justamente a consequência do método que este Governo adota. Este Governo não tem 

coração. Este Governo não liga para as pessoas mais pobres, não cria políticas para diminuir o 

sofrimento das pessoas.  

Por isso, eu trago essa questão, que eu considero séria. 

Nós, da bancada federal da Bahia, temos que reagir a isso. Não podemos ver a situação de 

seca em que se encontra o Estado, e o Governo Federal não dar nenhuma contrapartida, não 

atuar nessa questão. Então, quero chamar a atenção da bancada da Bahia, para que reaja a 

essa situação que estão vivendo os nossos Municípios.  

Por outro lado, quero parabenizar todas as organizações que foram às ruas e ainda estão lá 

para dizer aos Parlamentares, para dizer a este Governo golpista que não dá para fazer esta 

reforma da Previdência. Nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma, porque é 

inaceitável dizer que um trabalhador rural, que trabalha de sol a sol, só tem o direito de se 

aposentar depois de 70 anos de idade. Sem dúvida nenhuma, isso é um desrespeito à 

população brasileira.  

É preciso que os Deputados que participaram do golpe contra a Presidenta Dilma possam 

agora fazer a reparação de uma vez por todas e derrotar essa política reforma da Previdência 

que o Governo Federal tenta aprovar. 

Era isso, Sr. Presidente.  
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de continuidade de manifestações contra a proposta de reforma da Previdência 

Social. Reiteração de voto contrário à matéria.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

que dia bonito de luta hoje no Brasil! 

O País inteiro se levanta contra a reforma da Previdência, e o grito dos brasileiros é o seguinte: 

"Eu quero me aposentar!" Muita gente acha que aposentadoria é só para o idoso. Não! Ela é 

principalmente para essa nova geração, que está procurando um espaço no mercado de 

trabalho, com a taxa de desemprego alarmante que temos neste País. 

Portanto, Sr. Presidente, eu também estou aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional, 

com a voz do povo brasileiro: "Não" à reforma da Previdência! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

pela TV Câmara, hoje eu ocupo este espaço para mais uma vez falar sobre a tenebrosa 

reforma da Previdência proposta pelo Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer.  

 

Na verdade, quero destacar o dia de luta hoje pelo Brasil afora contra o desmonte da 

Previdência proposto por Michel Temer e sua turma. O Brasil inteiro se levanta contra ele. 

Temer, que não foi eleito pelo povo, quer fazer com que o povo não se aposente; quer fazer 

com que os brasileiros e as brasileiras trabalhem até morrer. 

Eu quero dizer a todo o povo brasileiro que está nas ruas que mantenha a mobilização neste 

dia 15 de março. Nós, aqui dentro deste Parlamento, faremos o possível e o impossível para 

derrotar essa proposta. Nós vamos para cima de quem a apoia, mas precisamos que as ruas 

permaneçam cheias como estão hoje. Precisamos que as praças sejam ocupadas, que as 

universidades sejam pontos de debate e resistência. Precisamos que o povo brasileiro tome as 
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ruas do País. Precisamos que os trabalhadores e as trabalhadoras parem as fábricas. Enfim, 

precisamos lutar nas ruas e no Parlamento para derrotar essa proposta. 

Hoje, conforme vão chegando até nós as imagens desse lindo dia de luta, conseguimos ver na 

cara dos Deputados da base do Governo o constrangimento em ter que defender essa reforma 

de Michel Temer. Eu quero ver os Deputados do PMDB, do PSDB, do DEM e dos demais 

partidos da base votarem a favor desse projeto. Eu quero ver esses Deputados votarem a favor 

da aposentadoria da mulher com a mesma idade do homem. Eu quero ver esses Deputados 

votarem a favor do trabalhador rural se aposentar com 65 anos. Eu vou estar aqui e quero ver 

isso! 

Sr. Presidente, quero mais uma vez saudar o povo por todos esses atos que estão ocorrendo 

hoje no Brasil. Quero, mais uma vez, destacar a importância de permanecermos mobilizados. 

Quero, mais uma vez, reafirmar o meu voto contra esse desmonte da Previdência e a minha 

luta nesta Casa para barrar essa proposta. Temer, que não foi eleito pelo povo, quer fazer com 

que o povo não se aposente. O Brasil inteiro grita: "Eu quero me aposentar!" 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio ao bloqueio de rodovias brasileiras para realização de protestos.  

________________________________________ 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente João Marcelo 

Souza, hoje é um dia de manifestação nas rodovias brasileiras, nos lugares de trânsito das 

pessoas.  

Acho que ninguém pode restringir o direito de ir e vir das pessoas. Se alguém quer protestar, 

vá para o campo de futebol ou vá para a calçada, mas deixe os trabalhadores irem trabalhar, 

as pessoas irem para o hospital, os agricultores transportarem os seus produtos, para fazê-los 

chegar à mesa dos brasileiros. Não é justo que os caminhões, os táxis, as ambulâncias não 

possam trafegar neste País. É um absurdo o que está acontecendo. 
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Com certeza, os trabalhadores da inciativa privada querem trabalhar, pois, senão, perdem o 

seu dia e perdem o seu salario. E muitos funcionários públicos estão nesses locais porque não 

perdem o seu salario - aliás, a Justiça já decidiu que tem que cortar os salários. Eles estão 

impedindo o direito de ir e vir das pessoas. 

Precisamos realmente fazer com que todos, onde estiverem, possam chegar ao seu destino. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - Obrigado, Deputado Valdir Colatto. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações aos trabalhadores brasileiros, especialmente do Estado da Bahia, pelas 

manifestações de protesto contra as propostas de reforma previdenciária e trabalhista do 

Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, quero cumprimentar os trabalhadores do Brasil, especialmente do meu Estado 

da Bahia, que, no dia de hoje, 15 de março, cruzaram os braços e saíram às ruas para dizer 

"não" às iniciativas perversas, maldosas do Governo ilegítimo, do Governo golpista de Michel 

Temer; para dizer "não" à pretensa reforma da Previdência, que exige que o trabalhador 

recolha por 49 anos para ter direito à sua aposentadoria integral, revelando claramente a 

intenção de acabar com a aposentadoria dos trabalhadores do Brasil; para dizer "não" à 

reforma trabalhista no que diz respeito à prevalência do acordado sobre o legislado, que rasga 

e joga na lata de lixo a CLT, desprotegendo os trabalhadores do nosso País. 

Portanto, são pretensas reformas que ferem de morte os trabalhadores do Brasil, que afrontam 

os direitos sociais e trabalhistas do nosso povo. Daí por que a nossa congratulação aos 

trabalhadores do Brasil, especialmente da Bahia. 
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Quero cumprimentar o povo de Vitória da Conquista, Caculé e outros Municípios das regiões 

de atuação do nosso mandato, saudando os trabalhadores, estudantes e donas de casa que 

hoje, somando-se ao protesto da população brasileira como um todo, saíram às ruas e 

cruzaram os braços. Eles foram protestar e dizer "não" a essas duas pretensas reformas que, 

de fato, retiram direitos dos trabalhadores, golpeiam de morte direitos que foram conquistados 

a duras penas, resultado de muitas e muitas lutas travadas para que a qualidade de vida dos 

trabalhadores fosse melhorada.  

Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva a greve geral! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - Obrigado, Deputado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio às manifestações no Brasil contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero fazer 

minha saudação e manifestar meu apoio irrestrito àqueles e àquelas que ocupam as ruas do 

Brasil, as estradas, as rodovias, as avenidas dos grandes centros urbanos; aos que lutam no 

campo e na cidade na defesa de uma nação soberana, livre, justa e igualitária. 

Há um protesto veemente, forte, dentro do que é possível expressar nos dias de hoje, contra as 

medidas regressivas do Governo ilegítimo desse Presidente, que não tem limites no 

comprometimento das conquistas do povo brasileiro, seja do ponto de vista da Previdência, 

seja dos direitos trabalhistas e sociais de um modo geral, Sr. Presidente.  

Viva o povo brasileiro! Viva a resistência ao atraso e ao retrocesso desse Governo! 

Obrigada. 



 

571 
 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - Obrigado, Deputada. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações a brasileiros participantes de protestos contra a proposta de reforma da 

Previdência Social.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, todos os que me ouvem neste momento, as manifestações no Brasil inteiro 

hoje têm endereço e CPF. Essas não são manifestações de encapuzados, de baderneiros, 

como aquelas que nós vimos no Brasil no passado, inclusive antes da Copa do Mundo, para 

tentar impedir a sua realização. Diziam que os estádios e os aeroportos não iam ser 

construídos, mas foram. O que nós não tivemos foi futebol. E aí não adianta colocar a culpa no 

PT por não termos tido futebol. Aliás, há muita corrupção nas organizações de futebol no País 

e no mundo.  

Hoje, as centrais sindicais, os movimentos, as associações, os sindicatos e os manifestantes 

foram às ruas dizer "não" a este Governo, que está dando marcha ré no País, levando-o para o 

buraco.  

Deram o golpe, enganando o povo brasileiro, dizendo que tinham que tirar Dilma porque 

precisavam gerar mais emprego, fazer mais obras e melhorar o Brasil. Cadê os empregos? 

Cadê as obras? Cadê os programas? 

Hoje, os Prefeitos de todo o Brasil chegam a Brasília para reivindicar verba para os 

assentamentos da reforma agrária e não sabem aonde ir, porque não tem mais MDA, não tem 

mais INCRA, não tem mais Ministério da Pesca. Tudo virou uma verdadeira bagunça. O 

Governo não funciona. Os órgãos de Governo nos Estados não sabem o que fazer, estão sem 

comando. Ninguém acredita em nada.  

Agora, querem acabar com o resto, com a reforma da Previdência, se não bastasse o limite de 

gasto por 20 anos, que já está surtindo efeito. Nós estamos discutindo o Cartão Reforma, que 
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vai liberar 5 mil reais por reforma e vai atingir só 100 mil famílias por ano. Será um gasto em 

torno de 500 milhões. Demoraremos de 40 a 50 anos para reformar todas as casas neste País 

com esse valor, com esse limite de 500 milhões/ano. 

Parabéns ao povo brasileiro que foi para as ruas. Sei que centenas e centenas não foram, mas 

ficaram em casa torcendo e comemorando. 

Portanto, essa batalha da Previdência o Governo perdeu, porque na Câmara, com certeza, a 

maioria dos Parlamentares não terá coragem de votar a favor dessa reforma assassina e 

criminosa.  

Sr. Presidente, quero pedir que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do 

Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - Obrigado, Deputado Zé Geraldo.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade à população participante de manifestações contra as propostas do Governo 

Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Ilegitimidade do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a minha fala 

aqui hoje é de solidariedade com os trabalhadores brasileiros, com os agricultores, com as 

mulheres, com os servidores públicos que, nas cidades grandes, nas cidades médias, nas 

cidades pequenas, foram às ruas para protestar contra a reforma da Previdência e contra a 

reforma trabalhista e gritar alto e bom som: "Nenhum direito a menos!". 

Esse Governo ilegítimo, que não teve um voto do povo brasileiro, apresenta um pacote de 

maldades, de ataque às conquistas sociais. Hoje foi um dia de reação vigorosa nas ruas de 

todo o Brasil. 
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Quero saudar, em especial, os trabalhadores baianos que, em Salvador, fizeram grandes 

manifestações, dando uma demonstração de vitalidade da nossa luta, e também os 

trabalhadores do interior do Estado, da Bacia do Jacuípe, no Município de Pintadas, que 

fizeram uma grande manifestação. 

Os trabalhadores se indignam porque quem apresenta a proposta se aposentou aos 55 anos e 

ganha 28 mil reais: o Presidente Michel Temer. Por isso, estamos na rua para defender os 

direitos do povo brasileiro. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (João Marcelo Souza) - Será divulgado, Deputado Robinson Almeida. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG pela 

realização de congresso em Brasília, Distrito Federal. Saudações a movimentos sindicais pela 

realização de protestos nacionais contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, quero, primeiro, parabenizar a CONTAG - Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura, que, desde o início da semana, está realizando um congresso 

em que elegerá nova Diretoria e avaliará os trabalhos todos do movimento sindical rural 

brasileiro. 

A CONTAG é uma Confederação com mais de 3 mil sindicatos de trabalhadores rurais, com 

Federações em todos os Estados do Brasil. Ressalto a importância dessa Confederação para a 

vida dos agricultores familiares, dos extrativistas, dos parceiros, dos meeiros, enfim, de todos 

trabalhadores da agricultura do Brasil. 

Parabenizo-a também pela presença firme e forte hoje nas manifestações contrárias à reforma 

da Previdência que estão sendo realizadas Brasil afora. A CONTAG não só participa das 
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manifestações com os delegados que estão aqui em Brasília, mas também, ativamente, nos 

Estados. Na Capital do meu Estado, por exemplo, há milhares de trabalhadores participando 

das manifestações contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra 

medidas provisórias, como a Medida Provisória nº 759, de 2016, que libera geral, no que diz 

respeito à regularização da reforma agrária, fazendo com que o Governo não tenha a 

preocupação de fazer os investimentos necessários nos assentamentos, mas apenas os 

emancipe, sem nenhuma responsabilidade de dar a infraestrutura necessária para que eles 

possam dar dignidade aos trabalhadores rurais que lá vivem. 

Portanto, parabenizo a Confederação pela participação nas manifestações e também as 

centrais sindicais, que mais uma vez dizem à sociedade brasileira o quanto essa reforma da 

Previdência é ruim para os trabalhadores, pois tira direito deles. Na área da agricultura familiar, 

ela faz com que nós praticamente percamos o direito à aposentadoria, dificultando o acesso 

dos agricultores a esse direito previdenciário. 

Os movimentos que estão acontecendo no Brasil, essas manifestações grandes, vêm num 

processo que cresce no Brasil para dizer a este Governo que não dá para fazer uma reforma 

da Previdência da forma como ela está sendo posta. 

Nós temos ouvido falarem muito na questão da reforma da Previdência, mas também há outras 

reformas e medidas provisórias que são uma cadeia de retirada de direitos dos trabalhadores, 

como é o caso da reforma trabalhista, que flexibiliza as relações de trabalho, com o projeto da 

terceirização. Toda semana se tenta votar este projeto, que é mais uma coisa ruim para os 

trabalhadores. 

Portanto, parabenizo os trabalhadores do Brasil pelas manifestações que estão fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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DISCURSO 
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Sumário 
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Congratulações a brasileiros pela participação em protestos contra as propostas de reforma 

previdenciária e reforma trabalhista apresentadas pelo Governo Federal. Contestação à 

veracidade de propagandas governamentais no âmbito federal. Alegação de inexistência de 

déficit na Previdência Social. 

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, este Governo mente descaradamente. Engana o povo, tenta 

manipulá-lo com propaganda mentirosa. Agora está sendo processado por Pinóquio, porque 

está mentindo mais do que o Pinóquio. A cada momento, crescem as mentiras que são 

praticadas. 

Mas o povo brasileiro é sábio. Está agora nas ruas, e vai continuar nas ruas, para impedir que 

seja aprovada essa PEC da morte, essa PEC que destrói a previdência pública. O Governo foi 

obrigado a retirar suas propagandas enganosas que dizem que está tudo bem. O próprio 

Presidente nunca viu um momento tão excepcional da economia! Só se for a economia que foi 

para o buraco. 

Hoje mesmo se diz que este ano revelou o maior índice de desigualdade social em nosso País. 

Eles diziam: "Tirem a mulher! Tirem a mulher que, no outro dia, vamos mudar tudo. Vai haver 

emprego, vai haver escola, vai haver educação, vai haver tudo". Mentira! Enganação! Estão aí 

as provas, Sr. Presidente. 

Quero manifestar minha solidariedade aos companheiros e às companheiras que hoje estão 

em todo o País protestando, mas dizendo a verdade, ou seja, que não há déficit, não há rombo 

na Seguridade Social, na Previdência, ao contrário do que diz o Governo. É mentira o que o diz 

o Governo, porque há dinheiro sim. 

O problema é que estão destinando dinheiro da Seguridade Social para outros fins, com a DRU 

- Desvinculação de Receitas da União. Contabilizem isso e verão que vai haver dinheiro para 

pagar a todo mundo, e vai sobrar, não vai faltar. Estão dizendo que, se não for feita agora a 

reforma previdenciária e a reforma trabalhista, o Brasil vai quebrar. Eles é que estão quebrando 

o Brasil! Eles estão colocando o País no buraco. 

Um Deputado diz aqui toda vez que o Governo está colocando as coisas nos trilhos, está 

colocando o trem nos trilhos. Mas parece que o trem está todo quebrado, não anda. Não anda 

por quê? Porque, a cada momento, quem ganha neste País são os banqueiros. Esses ganham, 

nunca perdem! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de aperfeiçoamento da proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Congresso precisa estudar com mais calma, detalhadamente, a reforma da 

Previdência. Cada caso merece suas devidas regras, de forma que contemplem e atendam as 

expectativas de todas as classes de trabalhadores. 

Não podemos permitir que uma reforma dessa importância apresente falhas que comprometam 

a saúde financeira de nossa Previdência e, principalmente, uma vasta gama de direitos do 

trabalhador. 

Presidente Manato, peço que este discurso, além de ser considerado como lido, seja divulgado 

pelos órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso precisa estudar com mais calma, 

detalhadamente, a reforma da Previdência. Cada caso merece suas devidas regras, de forma 

que contemplem e atendam as expectativas de todas as classes de trabalhadores. 

Não podemos permitir que uma reforma desta importância apresente falhas que comprometam 

a saúde financeira de nossa previdência e, principalmente, uma vasta gama de direitos do 

trabalhador. 

Alguns pontos importantes merecem atenção especial desta Casa, como é o caso dos 

trabalhadores rurais, que necessitam de um regime de previdência diferenciado, e das 

mulheres, no que tange ao tempo de contribuição. É compreensível também o aumento, em 

regra geral, da exigência mínima de idade e de contribuição para se alcançar a aposentadoria. 

Porém, a nova fórmula de cálculo, que prevê 49 anos de contribuição para conquista do direito 

ao benefício integral, precisa ser revista. Apesar da resistência da equipe econômica, é 

necessário que o trabalhador escape de eventuais penas consequentes da regra. 

Considerando que a maioria dos contribuintes já recebe vencimentos baixos, fica evidente que 

a população poderá sair prejudicada com esse item. 

Não tenho o objetivo de desconstruir a essência do texto, que é, em sua maioria, positiva e 

necessária. No entanto, pequenas distorções podem gerar um impacto destrutivo para o 
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trabalhador, especialmente quando se almeja uma reforma que corrija o rombo da Previdência, 

mas sem a perda de seu principal objetivo, que é garantir ao regime o caráter abrangente e 

inclusivo para o brasileiro. 

Tenho dito. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da apresentação, por integrantes do Partido Socialista Brasileiro, de emendas relativas 

à proposta de reforma previdenciária encaminhada à Casa pelo Governo Federal. Antecipação 

pelo orador de voto contrário à aprovação da proposta de reforma trabalhista de autoria do 

Poder Executivo. Falta de acordo na Comissão Especial da Reforma da Previdência para 

eleição dos Vice-Presidentes do órgão. Comunicado ministerial a respeito da impossibilidade 

de realização de cálculo atuarial referente à Previdência Social, em resposta a requerimento de 

informação. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

ao saudar V.Exa., saúdo os colegas Parlamentares e o estimado povo brasileiro. 

Eu quero também aqui engrossar as fileiras dos colegas Parlamentares que estão vindo a esta 

tribuna fazer a sua manifestação sobre os temas mais importantes em debate nesta Casa: a 

reforma trabalhista e a reforma previdenciária. 

Quero registrar que a bancada do nosso Partido Socialista Brasileiro esteve reunida, hoje de 

manhã, com palestrantes que conhecem o assunto com profundidade. Ouviu empresários, 

ouviu trabalhadores e também a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

- ANAMATRA. Nós começamos a avançar um pouco neste debate e estamos vendo a 

necessidade cada vez maior de fazer uma série de emendas em relação a esse projeto, uma 

vez que o que está posto nele não serve à classe trabalhadora. Ele não garante tranquilidade 

jurídica, nem certeza, nem clareza. 
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Nós, portanto, como partido, estamos começando a fazer a apresentação dessas emendas, 

para que esta Casa possa se debruçar sobre isso. Do jeito que o projeto está, não há como 

votar a favor dele. Claramente, decididamente, eu votarei contra essa reforma trabalhista. 

Sr. Presidente, quero ainda registrar que venho agora da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência, onde se está tratando da eleição dos três Vice-Presidentes dessa Comissão. 

Quanto ao resultado da votação, houve empate: 12 votos a favor da chapa apresentada e 12 

votos em branco. 

Isso significa o quê? Isso significa que nem para eleger os Vice-Presidentes há acordo na 

Comissão. Está na hora de o Governo começar a compreender que ele está começando a falar 

sozinho. 

Há reação do povo brasileiro, dos sindicatos, das federações, das confederações, das centrais 

sindicais. Eu já recebi documento de federação de empresários do Rio Grande do Sul, da 

FECOMERCIO, em que informa que discorda desse projeto de reforma da Previdência. Acha 

que ele não vai resolver as questões e que, portanto, o Governo precisa rever seu método. 

Já estamos cansados de fazer perguntas ao Ministro Meirelles, como as que foram feitas 

ontem, e ao Dr. Marcelo Caetano. Não há resposta. 

Para piorar a situação, a resposta que deveria vir por escrito do Ministério, sobre o cálculo 

atuarial, sobre os dados, os números, veio hoje, e eles disseram que é muito dispendioso para 

o Governo elaborar essa resposta e enviá-la aos Parlamentares da Comissão Especial que 

analisa a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Ora, como vamos avaliar a questão sem ter os dados, sem ter os números? Não nos 

esqueçamos de que estamos dialogando sobre um tema que envolve a vida de todos os 

brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Contrariedade às propostas de reforma trabalhista e previdenciária apresentadas pelo Governo 

Michel Temer. Defesa de diferenciação de idade para aposentadoria de mulheres. Suspensão 

de veiculação de propaganda do Governo Federal por juíza do Estado do Rio Grande do Sul. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós estamos vendo 

hoje acontecer pelo Brasil as mais gigantescas manifestações, com profunda unidade 

programática. 

As pessoas não estão indo à manifestação como se isso fizesse parte da sua agenda de lazer 

de domingo, em que muitas vezes colocavam uma camiseta, iam para as manifestações e 

depois seguiam a própria vida. As pessoas foram para as ruas, no dia de hoje, lutar contra o 

desmonte da Previdência Social.  

Hoje, no Ministério da Fazenda - e milhares de pessoas estavam ali presentes -, foram 

hasteadas as bandeiras dos movimentos sociais. É como se ali se dissesse: "Quero o meu país 

de volta; me dê o Brasil de volta, porque ele foi arrancado da democracia com um golpe que se 

instalou, mas que tem um coração pulsante". 

Tanto o teto dos gastos quanto as reformas trabalhista e previdenciária são o coração pulsante 

de um golpe de um Presidente que hoje dizia que o povo estava entendendo o sentido da 

reforma, o que mostra o seu distanciamento da população. Por mais que esse golpismo tenha 

mecanismos para iludir o povo deste País, esse povo percebeu que a reforma da Previdência 

lhe atinge. 

Dizer que o povo não terá motivo para ser contrário à reforma da Previdência porque ela não 

atingirá 63% dos que ganham salário mínimo é não entender que quem ganha salário mínimo, 

em grande medida, irá contribuir a vida inteira para a Previdência e não poderá se aposentar: 

57% dos Municípios têm expectativa de vida menor do que 65 anos. 

Dizer que o pleito das mulheres é ter igualdade de tempo de aposentadoria dos homens é não 

entender o que se passa - e não pode entender, porque o machismo, a misoginia são sempre 

muito cínicos. O machismo é cínico, herança de um colonialismo em que os donos da terra 

também se sentiam donos das mulheres. E daí se dizer que nós mulheres, que ganhamos 

menos do que os homens, que somos as primeiras a ser demitidas, que trabalhamos mais do 

que os homens, queremos direitos iguais. E direitos iguais pressupõem, em grande medida, 

políticas diferenciadas. 

Por isso, a única política que considera a desigualdade sexual no mundo do trabalho, e que 

busca corrigi-la, é a da Previdência, com a diferenciação de tempo de aposentadoria para 

homens e mulheres. 

Não toque nos nossos direitos. Tire o seu machismo, a sua arrogância e o seu cinismo do 

caminho, porque o povo está nas ruas, passando e dizendo: "Nós vão vamos aceitar que a 

Previdência Social seja destruída". É bom lembrar, inclusive, que o grande articulador da 

reforma da Previdência é membro do Conselho de Administração de uma das maiores 

empresas de previdência privada deste País. 

Por fim, quero dizer que caiu a máscara. Hoje a propaganda enganosa do Governo sofreu uma 

ação, porque tentou dourar uma pílula que não pode ser dourada, tentou esconder o que não 
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pode ser escondido: o caráter nefasto e cruel dessa reforma. Por isso, uma juíza do Rio 

Grande do Sul suspendeu a veiculação da propaganda enganosa do Governo. 

Portanto, tire o seu machismo e fascismo do caminho. 

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

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio às manifestações contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Críticas 

ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. ENIO VERRI (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, população que nos acompanha, quero, neste dia 15 de março, solidarizar-me com 

todos os trabalhadores e trabalhadoras deste País que param para se manifestar contra a 

reforma trabalhista, contra a reforma da previdência, contra a perda de seus direitos. 

Trata-se de um movimento bonito, que deve ser respeitado. Afinal de contas, temos que 

denunciar, de forma clara, o que Michel Temer está fazendo com o nosso País, desde o fim do 

regime de partilha do pré-sal, passando pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 55, de 2016, que instituiu o teto de gastos, pela nova maneira de organizar o ensino médio 

no Brasil, chegando às propostas de reforma da previdência e de reforma trabalhista. Na 

semana que vem será votado aqui o Projeto de Lei 4.302, de 1988, que trata da terceirização, 

atingindo inclusive as atividades-fim. Tudo isso tem uma razão só: Temer pagar a conta do 

golpe. 

Todos esses projetos que estão em votação ou já foram votados são projetos que interessam, 

em especial, ao capital financeiro, ao capital internacional. Todos esses projetos interessam 

àqueles que pagaram, de várias maneiras, para que o golpe fosse realizado. 

Tirar direito dos trabalhadores é uma visão equivocada, de curto prazo, que não prejudica só o 

trabalhador e a trabalhadora brasileira, mas prejudica este País. 

O empresário que concorda com a terceirização, o empresário que fica feliz por tirar direitos 

dos trabalhadores e das trabalhadoras, o empresário que não se preocupa com o trabalhador 

aposentar-se em determinada idade é aquele empresário que condena a produtividade dos 

nossos trabalhadores, que condena o Brasil à incapacidade de se inserir no mercado 

internacional, que não permite que o nosso País seja competitivo e se desenvolva. 
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A verdade é que o Governo Michel Temer e todos aqueles que o apoiam condenam o Brasil a 

um retrocesso nunca visto na nossa história. A reforma trabalhista nos leva para 200 anos 

atrás; a reforma da previdência, para 60 anos atrás. Daqui a pouco voltaremos à escravidão.  

Nós queremos ter um Brasil grande e desenvolvido sem direitos, sem desenvolvimento, sem 

respeito à cidadania? 

Desafio este Parlamento a pensar o Brasil a longo prazo. Desafio este Parlamento a pensar o 

que é melhor não para a sua empresa, não para o seu negócio, não para o seu acordo político 

regional, mas para cada brasileiro e brasileira, para que possamos ter um País cada vez mais 

justo, mais democrático e, principalmente, igualitário. 

Por isso, viva o 15 de março! Vivam os trabalhadores e as trabalhadoras! Viva o Brasil! 

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

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Informação aos Deputados de suspensão, por parte da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, 

de campanha publicitária do Governo Federal sobre a reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu só 

quero informar aos colegas algo que interessa a todos nós. A notícia saiu agora: no Rio Grande 

do Sul, a Justiça determinou a suspensão da campanha publicitária do Governo sobre a 

reforma da Previdência. 

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

Democratas também entra em obstrução. 

O SR. ALEX MANENTE (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PPS entra em 

obstrução, Presidente. 
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O SR. BOHN GASS - Alguns sindicatos entraram na Justiça e demonstraram que a publicidade 

do Governo referente à Previdência não caracteriza educação e informação para o povo. A 

juíza, em seu despacho, diz o seguinte - isto é importante: "Há a intenção do partido que detém 

o poder no Executivo federal de reformar o sistema previdenciário e que, para angariar apoio 

às medidas propostas, desenvolve campanha publicitária financiada por recursos públicos". 

O SR. WALNEY ROCHA (PEN-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PEN muda o voto para obstrução. 

O SR. BALEIA ROSSI (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB muda para 

obstrução. 

O SR. BOHN GASS - Essa é a decisão da juíza de Porto Alegre. 

Portanto, está suspensa a propaganda do Governo, que é mentirosa em relação à Previdência 

do País. É uma propaganda mentirosa! Felizmente, a Justiça determinou a suspensão dessa 

enganação sobre a reforma da Previdência. É mentirosa! 

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

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Importância de realização 

de reforma política para criação de mecanismo impeditivo de financiamento eleitoral privado. 

Repúdio a suposta articulação política para aprovação de anistia à prática de caixa dois em 

campanhas eleitorais. Relevância da Justiça do Trabalho. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Perfeito, 

Presidente. 

Senhoras e senhores, Deputadas, Deputados, eu subo a esta tribuna para, em nome da 

Oposição, abordar dois temas. Primeiro, mais uma vez falo da questão que está no centro do 

debate político no Brasil hoje, que é a tentativa de um Governo ilegítimo, que não tem votos 
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para governar o País, de quebrar um pacto previdenciário construído no nosso País ao longo 

de décadas e propor uma antirreforma da Previdência. 

É uma antirreforma porque ela faz o oposto do que deveria fazer uma reforma da Previdência. 

Ela quer desestruturar, Deputado Glauber Braga, a previdência pública do País. Ela quer, na 

verdade, deslocar a dependência que todos temos de uma previdência para o futuro e entregar 

isso ao mercado de previdência privada. 

Essa proposta, Deputado Vicentinho, tem exatamente a marca do Governo ilegítimo de Temer. 

Temer chegou à Presidência sem votos e vai sair da Presidência sem votos. Aliás, a matéria-

prima de Temer, o esquema de Temer para se sustentar no Governo é exatamente o da venda 

para setores da elite econômica brasileira da ideia de que ele fará reformas impopulares que 

nenhum Presidente eleito poderia fazer. 

Mas a reforma da Previdência não será aprovada neste plenário, porque os Deputados que 

aqui estão precisam de votos para se eleger, os Deputados que aqui estão concorrerão de 

novo na próxima eleição. E como eles vão explicar para um agricultor familiar do interior do Rio 

Grande do Sul ou de qualquer Estado do Nordeste que a aposentadoria de um salário mínimo 

recebida pelas mulheres agricultoras com 55 anos e pelos homens agricultores com 60 anos é 

a causa das dificuldades financeiras do País? Não vão conseguir explicar isso. 

Como vão explicar a um trabalhador que começou a trabalhar aos 16 anos de idade, contribuiu 

para a Previdência por mais de 25 anos e está se preparando para se aposentar com uma 

aposentadoria de três salários mínimos, talvez 3 mil reais, que ele vai se aposentar não com 3 

mil reais, mas com 1.500, 1.600 reais? Todas as aposentadorias do Brasil serão reduzidas em 

seu valor se essa proposta injusta, cruel de alteração da Previdência for aprovada. 

Aliás, Deputado André Figueiredo, essa proposta jamais foi discutida com o Brasil. Essa 

proposta é muito mais um golpe previdenciário que um Governo que se constituiu através de 

um golpe parlamentar tenta apresentar, é uma proposta que jamais seria aprovada, no voto, 

pelos brasileiros. 

Quero reconhecer que um dos precursores deste debate aqui foi o Deputado Silvio Costa. Nós 

não podemos entrar na política de emendas. A política de emendas pode ser usada em alguns 

setores para ludibriar a população. Um Parlamentar eventualmente dirá: "Não, eu vou votar a 

favor da reforma, mas tenho o compromisso de votar a emenda que retira o agricultor familiar". 

Ou dirá: "Não, eu vou votar a favor da reforma da Previdência, essa antirreforma, mas eu tenho 

compromisso de votar a emenda que retira a redução dos valores". 

Não! Nós precisamos de votos, e eu peço os votos deste Plenário, o anúncio público e imediato 

das opiniões dos Deputados. Digo desta tribuna que eu, Henrique Fontana, votarei contra essa 

antirreforma. 

Depois que ela for derrotada, Deputado Miro Teixeira, nós poderemos sim estabelecer um 

diálogo no Brasil, com um Governo legítimo, eleito pelo voto direto dos brasileiros para pactuar 

um sistema previdenciário que nos pareça justo. 

Sejamos francos. Eu quero sempre respeitar o devido processo legal e aqui sempre 

homenagear o meu colega Deputado Wadih Damous. Ninguém está previamente condenado 

ou absolvido de todos esses inquéritos que estão em curso. Agora, não queiram me convencer 

de que este Congresso, de que este Parlamento está vivendo o auge da credibilidade perante 

a sociedade brasileira, para romper, Deputado Daciolo, o pacto previdenciário construído em 

décadas pelo nosso País. 
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Querem alterar alguma coisa? Vamos alterar algo contra o andar de cima. Vamos alterar algo 

que cobre a conta dos mais ricos. Vamos votar aqui o imposto sobre grandes fortunas, 

Deputado Chico d'Angelo. Vamos votar aqui o imposto sobre a transmissão de grandes 

heranças. Mas não vamos roubar a aposentadoria de agricultores e trabalhadores que estão se 

preparando para se aposentar com um, dois ou três salários mínimos. Isso é uma insensatez!  

Antes que acabe o meu tempo, que, segundo informou o Presidente, será preciso, 

necessitamos dizer ao Senador Aécio Neves que, para salvar a política brasileira, é preciso 

votar com urgência uma reforma política profunda, efetiva, que garanta que empresas jamais 

voltarão a financiar eleições! 

Quem assiste a todas essas investigações, depoimentos ainda tem alguma dúvida de que 

empresa financiando democracia é um péssimo negócio para a ampla maioria dos brasileiros e 

um excelente negócio para poucas empresas que compram privilégios ao controlar o poder 

político através da sua capacidade de financiar eleições? Nós temos que ter eleições baratas. 

Quero dizer ao Senador Aécio Neves que, para salvar a política brasileira, tudo o que não deve 

ocorrer é tentativa de articulação, na calada da noite, para anistia ao caixa dois. Essa anistia ao 

caixa dois é o Projeto Jucá, para estancar a sangria, é o projeto que embalou parte do golpe 

parlamentar. Havia duas intenções com o golpe: bloquear as investigações, para que os 

políticos tradicionais se salvassem, pois a investigação estava chegando até eles, e fraudar o 

programa que foi vitorioso nas eleições. 

Sr. Presidente, estabelecer privatizações sem debater o assunto com o povo brasileiro, aplicar 

essa antirreforma é uma crueldade! 

Pensem, Srs. Deputados, inclusive aqueles dos partidos da base do Governo! Não entreguem 

a sua história para votar uma reforma que é uma antirreforma que ataca os trabalhadores. 

Quero dizer o seguinte ao Presidente Rodrigo Maia: não proponha o fim da Justiça do 

Trabalho! O Brasil precisa da Justiça trabalhista. As relações são desiguais. O trabalhador 

ainda é a parte hipossuficiente dessa relação. Não se pode propor o fim da Justiça do 

Trabalho. 

Nada de anistia! Tudo pela reforma política! Vamos derrotar a reforma da Previdência. 

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

________________________________________ 
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Presença na Casa de Vereadores dos Municípios de Monte Mor, Estado de São Paulo, e 

Santaluz, Estado da Bahia, para apresentação de moção de repúdio à proposta de reforma 

previdenciária. Mobilização da sociedade brasileira contra a reforma da Previdência Social. 

Repúdio a críticas à existência da Justiça do Trabalho. Inadmissibilidade de votação de 

projetos sobre a terceirização do trabalho sem o devido debate pela Casa.  

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, é com prazer que nós estamos recebendo aqui Vereadores das 

cidades de Monte Mor, Estado de São Paulo, e de Santaluz, Estado da Bahia, que vieram a 

esta Casa trazer uma moção de repúdio à reforma da Previdência. 

Os Vereadores das cidades do interior do Brasil já perceberam que a reforma da Previdência, 

além de prejudicar o povo brasileiro, além de impedir que o povo brasileiro possa se aposentar, 

além de reduzir o valor da aposentadoria, além de prejudicar as mulheres, fazendo com que 

elas tenham que trabalhar 5 anos a mais, além de prejudicar o trabalhador rural, que não vai 

poder se aposentar, dadas as novas condições, em que ele vai ter que contribuir 

independentemente da safra colhida, vai estrangular 90% dos Municípios do Brasil, porque a 

maior fonte de receita do povo desses Municípios é exatamente a receita das aposentadorias, 

das pensões, dos benefícios da Previdência Social, que serão reduzidos ano a ano, que serão 

diminuídos. Portanto, a população dos Municípios do interior do nosso País, que produzem 

alimentos, que alimentam o nosso País, não terá recursos. 

É exatamente isso que está fazendo com que em todo o País o povo se levante contra essa 

reforma, que de reforma não tem nada. Ela é uma demolição, ela é a destruição da Previdência 

Social em nosso País. Agora mesmo a Avenida Paulista está lotada, e não de automóveis, 

como todos os dias, não de congestionamento de fumaça, como todos os dias; a Avenida 

Paulista está lotada de homens e mulheres que querem os seus direitos, que querem 

reivindicar aquilo que é garantido hoje pela Constituição e pela legislação. 

 

Isso não acontece só em São Paulo, acontece também no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, 

em Recife, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqui em Brasília e em tantas e tantas 

cidades do nosso País. O povo está indo às ruas porque não aceita que se faça esse tipo de 

reforma. Reforma tem que ser para dar mais garantias, tem que ser para melhorar as 

condições de vida do povo. Mas não é isso o que se pretende nesse arremedo de reforma do 

Sr. Michel Temer e do Sr. Henrique Meirelles. 

Hoje o povo de Brasília foi à porta do Ministério da Fazenda protestar, porque lá está o cérebro 

do que se está pretendendo fazer em nosso País: acabar com a Previdência, acabar com a 

legislação trabalhista, privatizar a PETROBRAS aos pedaços, entregar os campos do pré-sal 

às multinacionais, fazer com que as terras férteis brasileiras sejam vendidas aos estrangeiros. 

E nós vamos assistir, se isso acontecer, a um fato interessantíssimo. Hoje, nós já temos no 

Brasil industriais que não têm indústrias, porque venderam as suas indústrias às 

multinacionais, que as fecharam. Nós vamos assistir proprietários de terra, ditos empresários 

rurais, que não vão produzir mais nada, porque vão vender suas terras aos chineses, aos 

fundos de pensão norte-americanos, aos fundos de pensão europeus. 

Portanto, é a entrega do País que o Sr. Henrique Meirelles e o Sr. Michel Temer estão fazendo 

e querem fazer a toque de caixa. Mas o povo brasileiro já acordou e está percebendo 

claramente que eles querem aprovar rapidamente aqui essas matérias. 
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E quero dizer a vocês que não vamos aceitar que se vote a dita reforma trabalhista na 

Comissão Especial. Nós queremos que ela seja votada aqui em plenário, porque existe uma 

manobra para impedir a votação em plenário. E nós vamos denunciar essa manobra. Se os 

Srs. Meirelles e Temer querem mudar a legislação trabalhista neste País, acabando com os 

direitos por muitos anos negociados e conquistados, que façam isso com o voto dos 513 

Deputados. 

O povo brasileiro quer saber o que cada um de nós vai votar quando apor o seu dedo na 

votação eletrônica. Nós não vamos admitir que se faça essa reforma, como se diz, à sorrelfa, 

mas que se faça ela claramente, à luz do dia, não se escondam em uma Comissão Especial: 

façam a votação em plenário. Nós queremos isso, porque não é às escondidas que se muda 

uma legislação que vem de tantos anos beneficiando o povo brasileiro. 

Muitos no Governo, e até o nosso Presidente Rodrigo Maia, vêm falar em extinguir a Justiça 

Trabalhista. A Justiça Trabalhista é o último local a que um trabalhador pode recorrer. Querem 

extingui-la, e, quem sabe, o trabalhador vai recorrer ao bispo, e o bispo não vai poder resolver 

o problema do trabalhador! 

Por isso nós queremos fazer essas discussões aqui. A questão trabalhista em nosso País não 

pode ser tão simples assim para se dizer que prevalece o negociado sobre o legislado, sem 

nenhum parâmetro básico mais, como a CLT, sem garantias mínimas para o trabalhador. Não! 

Isso não é aceitável! Isso é o rebaixamento das condições de trabalho, como querem fazer na 

votação a toque de caixa da chamada terceirização. Ora, terceirizar sem discutir neste 

plenário? Nós discutimos aqui o Projeto de Lei nº 4.330, de 2004. Fomos vitoriosos em muitos 

artigos, mas derrotados nos principal, porque o PL nº 4.330 permite a terceirização ampla, 

geral e irrestrita. O outro projeto que está na Casa, o PL 4.302, é de 1998, e querem aprová-lo, 

na semana que vem, a toque de caixa. 

Srs. Deputados e Deputadas, prestem atenção ao que está acontecendo neste País! O povo 

abriu os olhos, o povo percebeu que o que se está fazendo, que o que se fez e o que se vai 

fazer com esse golpe dado é exatamente tirar-lhe direitos. É exatamente lhes tirar o pouco que 

têm para que vivam de forma absolutamente miserável e comprimida pelos patrões. Por isso, 

nós vamos mobilizar o povo brasileiro, assim como as Câmaras Municipais estão se 

mobilizando contra a reforma da Previdência.  

Voltem às suas bases! Vão visitar suas cidades para verem exatamente o clima que está lá, se 

alguém da sua base eleitoral aprova essa retirada de direitos, esse fim da Previdência Social. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Agradeço ao nobre Deputado a compreensão. V.Exa. é 

sempre muito gentil com esta Presidência. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Inconformismo com discurso do Líder do PMDB em defesa do Governo Federal. Defesa da 

tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade às propostas de reforma 

previdenciária e de renegociação da dívida dos Estados com a União. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, todos os que nos assistem neste momento pela TV Câmara e todos 

que estão no plenário, o Líder do PMDB - digo isso com todo o respeito e com toda a firmeza - 

acaba de fazer um discurso defendendo a política econômica do Governo. Faz-me rir!  

Com tanta convicção em relação às matérias que estão sendo colocadas em prática, eu sugiro 

à Liderança do PMDB que vá aos atos públicos que estão ocorrendo em todo o Brasil e faça 

essas defesas. 

Este Governo ilegítimo de Michel Temer está querendo propor uma reforma da Previdência 

para que os brasileiros não se aposentem. Essa é a verdade! Só 4% dos brasileiros fazem 

requisição de aposentadoria com mais de 49 anos de contribuição. Eles querem fazer a 

exclusão do sistema de 96% da população brasileira para que a previdência pública quebre e 

eles possam beneficiar a previdência privada. 

Ora, os brasileiros não engolem esse tipo de discurso que apresenta dados como se 

maravilhosos fossem, porque todo mundo sabe que a economia vai mal e que este Governo se 

aproveita da crise para avançar sobre os direitos do conjunto da população do nosso País. 

Agora, por exemplo, há um projeto de renegociação da dívida dos Estados. Teoricamente, 

parece uma coisa boa. "Não, é para ajudar o Rio de Janeiro"! Mentira! Mentira! Eles querem 

dar um período de carência para jogar as dificuldades no colo do futuro Governo, retirando 

direitos dos trabalhadores do Estado do Rio, avançando para privatizar a CEDAE e as estatais 

que ainda existem pelo Brasil. 

Parabéns a todos os brasileiros e brasileiras que estão se manifestando nos quatro cantos do 

nosso País contra essa reforma da Previdência!  

Já temos a convicção de que essa reforma não passa. Hoje, na Comissão da reforma da 

Previdência, uma votação já deu empate: 12 a 12. Aqui no plenário eles vão ser derrubados. 

Temer não passará!  

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Doze votaram em branco. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Doze votaram em branco.  
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Aqui neste plenário essa reforma não passará! 

Vamos empurrar mais um pouquinho. Empurrando mais um pouquinho, Temer cai. Essa 

reforma não será aprovada, não adianta o Sr. Michel Temer fazer o esforço que fizer.  

Fora, Temer! 
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Matéria do jornal O Globo sobre inexistência de déficit na Previdência Social. Dificuldade de 

aprovação da proposta de reforma previdenciária no âmbito da respectiva Comissão Especial.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero deixar registrado que no último domingo o jornal O Globo fez uma matéria, com mais de 

meia página, mostrando que não há déficit da Previdência, baseado nos dados da Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP. Já dei como lido, 

inclusive, pronunciamento que aponta a mentira em relação a essa questão. Como foi dito aqui 

agora há pouco, na eleição de Vice-Presidentes da Comissão da Reforma da Previdência, o 

resultado foi de 12 a 12: 12 votos brancos contra 12 votos favoráveis. Isso já mostra que existe 

uma dificuldade. 

É importante acordar. E a população está acordando, as ruas estão roncando. É preciso tomar 

cuidado, porque, sem dúvida nenhuma, as mentiras já estão suspensas: a juíza de Porto 

Alegre suspendeu a propaganda enganosa que fala da história mentirosa do déficit da 

Previdência. 
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Portanto, chamo a atenção para o fato de que está chegando a hora de a onça beber água.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas a discurso de Parlamentar em apoio ao Governo Michel Temer. Repúdio às propostas 

do Governo Federal de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Agradeço 

pelo cumprimento do acordo.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de contraditar o Deputado da base do 

Governo que falou aqui antes do Deputado Glauber Braga. Ele tentou emprestar uma erudição, 

houve uma tentativa de erudição, na defesa do Governo Temer, um governo que não tem 

satisfações a dar à sociedade brasileira porque não obteve votos. Ele, na verdade, está 

fazendo o trabalho - desculpem-me o chulo termo - sujo. 

Infelizmente, o Governo Temer não deu qualquer estabilidade ao Brasil. Que história é essa de 

que está pondo o País nos trilhos? Uma das primeiras atitudes que o Sr. Michel Temer tomou 

foi acabar com o Ministério da Previdência Social, ele o transformou em um departamento do 

Ministério da Fazenda; abandonou o cálculo atuarial; lamentavelmente, expurgou todo o 

trabalho de anos de uma matéria fina que é a Previdência Social, um pacto de gerações. 

Nós entendemos que essa proposta não tem conserto, é uma proposta que não tem solução. 

Por que 25 anos de carência para a aposentadoria? Uma mulher no cabo de uma enxada, 

trabalhadora rural: 25 anos de pagamento? 

Srs. Deputados, a economia, a realidade da vida faz com que tenhamos dificuldades de 

garantir a carência de 15 anos para aposentadoria. Imaginem 25 anos! E pensem: 50 anos, 49 

anos de carteira assinada! Quarenta por cento da mão de obra no Brasil pagam 5 meses ao 

ano ao INSS. Como vai atingir este patamar de 50 anos empregado? Ora, o que querem? 

Querem que o jovem, quando ingressar no mercado de trabalho, se dirija imediatamente à 

porta de um banco.  
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Essa reforma é perversa. Desculpem-me, Srs. Deputados, é covarde! Esta é uma reforma 

covarde, porque ela tira a única expectativa de tranquilidade e de solidariedade geracional. A 

Previdência é isto: uma caixa solidária, para a qual se contribui quando se está hígido, a fim de, 

quando a capacidade laboral estiver diminuída, a receber e se manter. Isso vai quebrar os 

Municípios; vai quebrar, infelizmente, a renda mínima. Esta é a grande política de renda 

mínima do Brasil: a Previdência Social. 

Nós fizemos emendas, porque, na verdade, conhecemos uma correlação de forças que foi 

artificialmente montada, a partir do golpe parlamentar instituído no Brasil. Mas essa reforma 

não tem conserto, não tem erudição, não tem qualquer termo de bom senso para defender um 

governo que não tem legitimidade. 

Por isso, quero, em nome do PCdoB, saudar as ruas, o povo brasileiro, que caminha, neste 

momento, com suas bandeiras, com partidos, sem partidos; os sindicatos; as pessoas que, 

espontaneamente, desde a primeira hora deste dia 15, estão dizendo "não" à reforma da 

Previdência, "não" à desproteção trabalhista, "não" ao fim da Justiça do Trabalho, e dizendo 

"sim" aos plenos direitos. 

Este é o começo da caminhada, senhores, para recuperarmos a legalidade democrática e 

fazermos, no Brasil, eleições diretas para Presidente. 

Muito obrigada. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra o tratamento desrespeitoso pelo Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao 

Poder Legislativo, em resposta a requerimento de informações da Comissão Especial da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade 

social.  

________________________________________ 
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O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero só 

denunciar a forma desrespeitosa e antidemocrática do tratamento dado pelo Ministro Henrique 

Meirelles a este Poder. 

Em resposta a pedidos de informação da Comissão Especial da Reforma da Previdência, ele 

responde que, em primeiro lugar, requer extrações de enorme volume, e que só a DATAPREV 

- Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social pode fazer isso. Depois, diz que 

não há recursos no Orçamento, porque a Secretaria de Previdência está hoje no MDS. Aliás, 

está no Ministério da Fazenda, mas os dados ainda estão no MDS. E diz: "Procurem o 

Ministério do Desenvolvimento Social". 

É desrespeitoso um Ministro tratar assim uma Comissão Especial que discute uma proposta 

tão perversa, tão... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Mobilização de trabalhadores na cidade de São Paulo contra a aprovação das propostas de 

reforma previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. ORLANDO SILVA (PCdoB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

registrar a minha satisfação por acompanhar o dia de hoje na cidade de São Paulo. Desde às 

3h30min da manhã, trabalhadores condutores fizeram um trabalho de convencimento de 

motoristas e cobradores, assim como trabalhadores do metrô fizeram importante mobilização. 

O transporte começou a luta contra a reforma da Previdência, na cidade de São Paulo! Neste 

momento, a Avenida Paulista tem mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras, que se 

levantam para dizer "não" à reforma da Previdência e "não" à reforma trabalhista. 

Eu tenho certeza de que o dia 15 de março vai passar para a história como o começo de uma 

grande jornada de mobilizações dos trabalhadores e das trabalhadoras, e de todo o povo, pelo 

resgate da democracia, pela defesa da soberania nacional e pela defesa dos direitos dos 

trabalhadores brasileiros. 
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Viva a luta dos trabalhadores do nosso País! 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relevância política das manifestações do povo brasileiro nas ruas contra medidas do Governo 

Michel Temer. Protesto contra a tentativa de redução dos direitos dos trabalhadores. Críticas 

às propostas de reforma previdenciária, trabalhista e urbana. Defesa de atuação do Congresso 

Nacional em consonância com a vontade popular. Confiança na não aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da Seguridade Social.  

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

solicito que aumente um pouco o meu som porque eu falei demais nas manifestações hoje e 

estou com a voz um pouco estragada. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a minha primeira palavra é para saudar os 

trabalhadores brasileiros, não só os de Fortaleza, que hoje pela manhã ocuparam o centro da 

nossa querida cidade de Fortaleza, mas também para saudar a Frente Brasil Popular, a Frente 

Povo sem Medo, as Centrais Sindicais e os partidos políticos, todos numa mesma voz agora 

contra a reforma da Previdência. A Avenida Paulista, já foi dito aqui, está tomada. 

Participamos de um ato em Brasília. Após esse período em que o povo brasileiro esteve 

amordaçado, em silêncio, ocorre hoje nas 27 Capitais um verdadeiro levante no Brasil, pelo 

que nós acompanhamos na Avenida Paulista. 

Eu nem sei como os grandes telejornais vão fazer esse anúncio à noite, porque hoje é um dia 

que marca a decadência deste Governo, que não foi eleito pelo povo. V.Exas. sabem que uma 

juíza do Rio Grande do Sul suspendeu a propaganda enganosa que estava sendo 

desenvolvida pelo Governo para ser transmitida na televisão. 
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Hoje, o País inteiro foi às ruas dizer, alto e bom som, que não aceita este caminho, o conjunto 

das reformas que o Governo está fazendo: a da Previdência, que suprime direitos; a 

trabalhista, que introduz o princípio de que o legislado não vale mais nada, arrebentando, 

portanto, com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; a reforma urbana, Deputada Luiza 

Erundina, que já foi Prefeita de São Paulo, contida na Medida Provisória nº 759, de 2016, um 

verdadeiro absurdo, com a legalização de tudo de ilegal que foi feito nesses anos todos, do 

ponto de vista do meio ambiente, da ocupação irregular dos grandes condomínios, 

principalmente no Estado de São Paulo; a terceirização, que vão apresentar na próxima 

semana. 

A minha percepção, Sras. e Srs. Parlamentares, é de que o Governo está surdo, não está 

vendo o que acontece no País. O povo foi para as ruas dizer: "Nós não aceitamos votar essas 

reformas que o Governo está propondo". Esse caminho não é o caminho da retomada do 

crescimento da economia brasileira. Não se retoma crescimento suprimindo direitos, 

restringindo direitos. Não se retoma crescimento reduzindo o crédito, porque isso reduz o 

consumo. 

O "País aos frangalhos", como o nobre Líder do PMDB disse, é o País que hoje a antiga 

oposição constrói aqui dentro. Criaram uma situação de instabilidade no País e disseram que, 

se tirassem a Dilma, no outro dia o Brasil retomaria a estabilidade, retomaria o crescimento. 

Será que retirar direitos, sacrificar tudo aquilo que nós conquistamos do ponto de vista da 

democracia e da rede de proteção social construída no Brasil é retomada do crescimento? É 

retomada para o mercado! Se o Governo não entregar essas reformas, ele cai. Todo mundo 

sabe que ele cai. Ele tem que entregar essas reformas até junho, porque, senão, ele não se 

segura. O mercado já disse, os grandes meios de comunicação já disseram: "Ou entrega, ou 

então não há mais espaço para continuar governando o Brasil". 

O País está acordando. É o início. Começamos em 8 de março. Com muita sabedoria, o 

movimento de mulheres colocou na centralidade do 8 de Março a luta contra a PEC da 

Previdência. E hoje o País inteiro se manifesta. Nós, que participamos das várias 

manifestações, inclusive aqui em Brasília, vemos: o País está se reunificando, como está 

acontecendo agora na Avenida Paulista. 

O País está se unindo para dizer a este Congresso que nós não podemos votar essa reforma 

de qualquer jeito. Não podemos. Há um silêncio do Governo aqui dentro. Ninguém sobe à 

tribuna para defender a tal da reforma. Ninguém sobe à tribuna para defender a reforma 

trabalhista. Todo mundo quer ficar aí e apertar o dedo no dia da votação. Mas este País está 

retomando uma coisa que havia perdido, que é a mobilização social, que é a reunificação das 

esquerdas, que é a reunificação do campo popular em torno de um objetivo central, que é 

impedir a desconstrução do Estado Social que foi iniciado com a Constituição de 1988. 

Para ser contra essas reformas não precisa ter atestado de partido A ou de partido B da 

esquerda; basta ter compromisso com o que nós construímos nesses anos todos. De uma hora 

para outra querem riscar tudo, querem depauperar a nossa Constituição e introduzir essas 

reformas liberais, que têm como único objetivo atender às forças do mercado. 

Não é possível, não é razoável quererem votar essa reforma da Previdência. E eu não tenho 

dúvida, Deputado Enio Verri, lá do Paraná, que a coisa começou a engatar. Nós sofremos 

muito nesse período, achando que estávamos sem chão, com a força do Governo e a maioria 

Parlamentar, mas finalmente eu arrisco dizer que, se fosse votada hoje essa reforma, ela seria 

derrotada aqui dentro, porque os Deputados não vão dar um tiro no pé, por causa do que vai 

acontecer em 2018.  
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É claro que o povo nas ruas pode fazer a diferença. O que está acontecendo na Avenida 

Paulista surpreendeu até a televisão, não é Deputado Glauber Braga? Diziam: "Não! Há 

poucas pessoas". Mas está lotada a Avenida Paulista!. Quero saber o que o jornal de hoje à 

noite vai dizer sobre o que está acontecendo na Avenida Paulista, em várias capitais. Até em 

Goiânia, que não tem tanta tradição de manifestação, as ruas estavam lotadas.  

Acho que nós encontramos um eixo, que é o eixo da reunificação, do campo democrático, do 

campo popular; é o eixo da reunificação dos movimentos sociais. "Isso é para preservar, não é 

nem para incluir direitos." Foi isso o que ouvi de uma militante do interior do Ceará. A nossa 

luta agora não é para incluir direitos, como ocorreu na Constituinte de 1988, a nossa luta agora 

é para manter aquilo que conquistamos na Constituinte de 1988.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, este foi o começo de uma grande jornada, que vai 

até o dia 20 de abril, quando essa reforma deverá ser votada na Comissão Especial. Amanhã, 

os Presidentes de Centrais vão se reunir para fazer uma avaliação, para construir outra agenda 

de mobilização, porque, até junho, enquanto não for votada essa reforma aqui dentro, o povo 

vai estar nas ruas, as Frentes vão se reunificar. É o Brasil gritando! Lembro-me dos 

movimentos memoráveis das praças públicas na luta pela democracia.  

Deputado Chico Lopes, estou animado com o que vi hoje nas redes sociais e ouvi na minha 

querida cidade de Fortaleza, no Cariri, em Juazeiro do Norte, na BR-116. O País parou 

completamente. E é preciso que este Congresso ouça o que o País está dizendo.  

É claro que o Brasil precisa de reformas - reforma tributária, reforma política e até reforma da 

Previdência -, mas não para suprimir direitos, não para sacrificar direitos conquistados ao longo 

desses anos todos. 

Por isso, Sr. Presidente, estou animado. Quero expressar, em nome da Liderança da Minoria, a 

minha convicção de que essa PEC não será aprovada, pela força e pela união do povo, que 

nas ruas derrotará essa perversidade da PEC da Previdência. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Adesão da população de Fortaleza e de outros Municípios do Estado do Ceará às 

manifestações contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

eu quero dizer que só em Fortaleza, no Ceará, foram mais de 60 mil pessoas nas ruas na parte 

da manhã. Crato, Juazeiro do Norte e as principais cidades do Estado também participaram 

dessa manifestação. 

É muito simples entender essa manifestação. Todas as pessoas sabem que só vão se 

aposentar quando morrer. Não foi preciso muita propaganda para o povo descobrir que estava 

sendo logrado por um Presidente da República e por essas pessoas que querem ganhar 

dinheiro facilmente. 

Portanto, essa é mais uma derrota. Eu quero ver o fim do Sr. Michel Temer agora com a 

derrota na questão da Previdência. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Confiança na não aprovação da proposta de reforma previdenciária. Esclarecimentos sobre a 

votação da matéria pelo Plenário.  

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu estava conversando com um companheiro e eu fiquei muito animado agora. Eu 

quero dizer para o Brasil que eu acho que a reforma da Previdência, sinceramente, está 

derrotada. 

Veja por que, Deputado Henrique. Eu estava conversando com ele e eu disse: "Olhe, como é 

que vai ser o seu voto na reforma?" Ele disse: "Rapaz, eu estou pensando em fazer o seguinte: 
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existem umas emendas aí. Numa ou noutra emenda, eu vou votar a favor". Eu disse: "Mas 

V.Exa. sabe como será o voto no dia?" Ele disse: "Rapaz, eu não sei não". 

Eu sei que aqui há 513 Deputados e que todo mundo sabe o Regimento. Mas eu vou dizer 

como será o voto no dia, até para o cara aprender por osmose - é um processo de pinocitose e 

fagocitose: no dia, vai chegar aqui o texto da Reforma da Previdência. Então, o Presidente 

Rodrigo Maia vai dizer: "Vamos votar a Reforma da Previdência". Quem votar "sim" ali estará 

admitindo depois... Votou "sim", aprovou o texto principal. Então, ele vai dizer: "Ressalvados os 

destaques". Depois é que ele vai colocar em votação as emendas. 

Só que, quando você botar o "sim" ali, seu nome aparecerá lá como o cara que votou "sim" à 

reforma. Então, quem quiser derrotar a reforma preste atenção no serviço. No dia que chegar 

aqui o texto principal, tem que colocar "não".  

É por isso que eu estou defendendo que nós não apresentemos nenhuma emenda. Isso é o 

que a base do Governo quer! A base do Governo quer que o povo apresente emenda, para 

dizer que dialogou e a reforma ficou mais palatável. 

Mas essa reforma não vai passar! Hoje ocorreram mobilizações. Hoje o Michel Temer levou 

uma goleada nas ruas. O povo brasileiro acordou. Não vai haver reforma. 

E repito o que eu disse ontem: a única reforma que eu toparia fazer neste País seria a reforma 

da Presidência. Eu vou repetir: a reforma da Presidência. Essa eu toparia! Mas a reforma da 

Previdência é evidente que não vai passar. 
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Incoerência de críticas de Parlamentares da Oposição à proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. Defesa da proposição, com aprimoramentos no texto. 

Responsabilização dos Governos do PT pela situação de crise do Brasil. 

________________________________________ 
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O SR. JOÃO RODRIGUES (PSD-SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, de volta a esta tribuna, eu quero dizer que me parece, caro colega 

Deputado Evandro Roman, que está havendo uma confusão aqui. Eu ouço atentamente, mais 

uma vez, os nobres colegas da antiga base do Governo e hoje oposição - leia-se: PT, PCdoB, 

PSOL, Rede, todo o sistema de puxadinho. Eles, que faziam parte do Governo da Presidente 

Dilma, lembram perfeitamente o depoimento da Presidente deles de que a reforma da 

Previdência era necessária. Isso está em todos os jornais, em todas as redes sociais. E eles 

estavam determinados a seguir a ordem da Presidenta. Então, a posição deles mudou. E 

mudou por quê? "Quanto pior, melhor." 

Eu quero dizer a todos do PT, a toda essa turma, o seguinte: vocês não têm um pingo de moral 

para subir à tribuna e questionar a reforma da Previdência, até porque, é bom lembrar mais 

uma vez, se chegamos aonde chegamos, foi pela irresponsabilidade daquele Governo, do 

Governo do PT e seus associados. 

Ora, meus caros amigos, são os escândalos apontados, os bilhões desviados, os estádios da 

Copa do Mundo abandonados, o dinheiro desviado de obras para o exterior. É dinheiro que 

falta, sim, é bem verdade, para a saúde do povo brasileiro. 

Este País está numa crise profunda, mas há de se registrar o esforço do atual Governo, que 

não é um governo perfeito nem foi o Governo em que eu votei. Eu não votei no Presidente 

Temer. Quem votou no Presidente Temer foi o PT, o PCdoB e seus associados. Eu não votei! 

Votei no Presidente Aécio Neves. Mas, na condição de Deputado e com a responsabilidade 

pelo País, é o que nós temos.  

O Presidente está tendo equilíbrio, vontade e determinação, está tentando reconstruir um país 

que foi destruído por um grupo que assumiu o poder não para o povo brasileiro, mas para tirar 

dos brasileiros, para sustentar as suas estruturas partidárias e abastecer contas no exterior. É 

claro que temos restrições à reforma. Eu disse ontem e reafirmo hoje: nós não vamos 

concordar com muitos itens, como aquele que mencionei ontem, por exemplo, de elevar a 

idade do agricultor para 65 anos, depois de ter contribuído praticamente durante toda sua vida, 

ou de a agricultora aposentar-se aos 65 anos. E os mineiros, que trabalham nas minas? E os 

policiais, que estão nas ruas? E a Polícia Civil?  

É bem verdade que há muitos itens com os quais não concordamos. Mas eu não posso me 

sentar neste plenário e ficar ouvindo atentamente, um a um se revezar, satanizando e 

anunciando como se fosse uma grande vitória: "Olha, os brasileiros foram às ruas...". Essa 

reforma não agrada a ninguém, nem a nós mesmos! Mas não é questão de agradar ou não. É 

uma questão de pensar no futuro do País. Eu defendo a reforma, mas não da forma como ela 

está, as alterações têm que existir. A reforma tem que ser mais moderada. 

Se o PT tivesse feito a sua parte, em 2002, em 2003, quem sabe até em 2005, hoje seria um 

complemento mais suave, sem cortar na carne. Eu disse ontem e reafirmo hoje, meus caros 

colegas: a reforma que vem aqui, se vier da forma como está, acredito que não passará. É 

necessário fazer as alterações, mudar o texto lá na Comissão. Nós não caímos aqui de 

paraquedas. Na hora de pedir o voto lá no interior, foi o do agricultor que está praticamente se 

aposentando que nós conquistamos, para defendê-lo nesta Casa. Até pode ser verdade o 

discurso de que, se a reforma não for feita hoje, daqui a 10 anos, a Previdência não tem 

dinheiro para pagar seus aposentados, mas não coloquem a culpa no povo brasileiro. 

É importante que mais uma vez na Comissão façam as devidas alterações. Oposição de hoje, 

base de ontem, não comemore, porque não há o que comemorar! Lamente o estrago que fez 

neste País. Vai demorar décadas para recuperar parte daquilo que era deste povo, à custa de 



 

598 
 

uma carga tributária escorchante, à custa de um Governo inoperante, incompetente e 

quadrilheiro.  

Obrigado, Sr. Presidente.  

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputados, está claro que existe um incômodo muito grande por parte da base do Governo 

Michel Temer em relação ao verdadeiro saco de maldades que é a reforma da Previdência.  

Isso fica está cada vez mais claro, principalmente porque os professores, a juventude, os 

trabalhadores rurais e os servidores públicos ocuparam as ruas de leste a oeste e de norte a 

sul do Brasil e disseram "não" a essa reforma.  

Sabemos que o compromisso deste Governo é com a previdência privada, com os banqueiros. 

Eles querem destruir a Previdência Social. Hoje 37% dos brasileiros já não têm acesso à 

Previdência Social no nosso País. E agora, com essa reforma, praticamente milhões de 

brasileiros, mais da metade dos brasileiros não vão poder se aposentar. 

Então, é bom, Deputado... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia do Consumidor. Apresentação de projetos de lei sobre criação do PROCON 

online, sobre reajuste da tabela do Imposto de Renda, e sobre concessão de isenção de 

Imposto sobre Produtos Industrializados a material escolar. Apresentação, pelo Solidariedade, 

de alternativas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Repúdio à tentativa 

de extinção de concessão do caráter filantrópico a entidades prestadoras de serviços de 

educação, saúde e assistência social.  

________________________________________ 

O SR. AUREO (SD-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comemoramos 

hoje o Dia do Consumidor. Tivemos a oportunidade de apresentar um projeto que cria o 

PROCON online, para facilitar a vida do consumidor brasileiro; diminuir os tribunais especiais 

que hoje julgam processos, fazem a conciliação, a fim de garantir o direito do consumidor 

brasileiro. Tenho certeza de que isso será um grande avanço no nosso País, quando aprovado. 

Apresentamos também um projeto que atualiza a tabela do Imposto de Renda, para diminuir a 

elevada carga tributária a que está submetido o cidadão. O Governo vai abrir mão de impostos 

para aliviar o bolso do cidadão. O projeto vai além e cria um mecanismo para a atualização 

automática da tabela. Dessa forma, o cidadão terá mais dinheiro, pois pagará menos impostos. 

Sr. Presidente, quero também ressaltar que apresentamos um projeto para isentar o material 

escolar do IPI; diminuindo em média 15% o preço de mochilas, lápis, borracha, régua, entre 

outros, para não prejudicar os Estados e Municípios. Proponho também aumentar os impostos 

sobre aguardente, a cachaça. 

Dessa forma, facilitamos a manutenção das nossas crianças nas escolas e dificultamos o 

acesso à cachaça. Essa é minha aposta para investir em educação e ainda economizar em 

saúde no nosso País. 

Sr. Presidente, o Solidariedade também apresentou alternativa ao Governo para a reforma da 

Previdência. Não podemos acreditar que a solução está na idade mínima de 65 anos. Não 

podemos acreditar que vamos zerar o déficit da Previdência com essa proposta apresentada, 

massacrando e prejudicando o trabalhador brasileiro. 
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Por isso, apresentamos uma alternativa para ser debatida, para ser colocada nesta Casa, para 

fazermos, sim, uma reforma que é necessária ao País, mas que não prejudique o trabalhador 

brasileiro. 

Hoje as manifestações nas ruas sinalizaram, deixaram muito claro que precisa haver o debate 

nesta Casa, que esse tema tão importante, a reforma da Previdência, precisa ser debatido. 

Não dá para votar de qualquer jeito, da maneira como o Governo apresentou a proposta na 

Comissão. 

E mais, Sr. Presidente, para piorar ainda mais a reforma, o Relator ainda quer tirar o benefício 

da filantropia hoje no nosso País, prejudicando 600 mil alunos que têm bolsa nas redes 

filantrópicas de educação, prejudicando cerca de 3.300 hospitais filantrópicos, prejudicando as 

APAEs, as instituições de ação social que desenvolvem belíssimo trabalho no nosso País.  

Não dá para concordar com o que está sendo proposto pelo Relator quanto a esse quesito. Ele 

quer penalizar as instituições filantrópicas. 

Por isso, Presidente, estamos atentos, defendendo a filantropia no País, defendendo os 

estudantes do nosso País, defendendo uma reforma mais justa, que não penalize o trabalhador 

brasileiro, que não penalize as APAEs, que não penalize as Santas Casas, que não penalize 

as instituições de ensino que também desenvolvem belíssimo trabalho no nosso País. 

Deixamos registrada a clara posição do Solidariedade, com a alternativa proposta na reforma 

da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto na cidade de Salvador, Estado da Bahia, contra a proposta de reforma da Previdência 

apresentada pelo Governo Federal. Correlação entre a aprovação do processo de 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff e crise econômica no Brasil. Inexistência de déficit 
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na seguridade social. Entrega, por Parlamentares, de dossiê a Ministros do Tribunal de Contas 

da União e de representação à Procuradoria-Geral da República com solicitação de 

investigações sobre prática de crimes na venda de ativos da PETROBRAS.  

 

________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, primeiro eu quero registrar que mais de 60 mil pessoas, neste momento, estão nas 

ruas de Salvador protestando contra a reforma da Previdência do Governo Michel Temer. E 

isso está acontecendo, como já foi registrado, em várias cidades não só da Bahia como de 

todo o Brasil. As duas pistas da Avenida Paulista estão tomadas. 

E aqui eu vejo alguns Deputados subirem à tribuna com um discurso que, infelizmente - ou 

felizmente -, não mais pega. 

Primeiro, dizem que o Governo Dilma quebrou o País. Isso é uma mentira! Quem quebrou o 

Brasil foi o golpe parlamentar dado nesta Casa no dia 17 de abril e consolidado no Senado 

Federal. Esse golpe quebrou o Brasil! O Brasil perdeu 3,4% do PIB em 2015 e 3,6%, em 2016. 

Já temos um acumulado de quase 10% em 3 anos. Isso é muito grave. Só países em guerra 

enfrentaram situação como essa. 

Além isso, dizem que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Entretanto, foi comprovado 

que a Previdência faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social é superavitária e 

financia o regime geral da Previdência Social no Brasil, com impostos que concorrem, além da 

contribuição dos patrões, empregadores. 

Agora o Governo Temer inventou outro discurso: o de que a Seguridade Social no Brasil - 

pasmem! - teve um déficit, em 2015 e 2016, de 257 bilhões de reais. Isso é outra mentira. 

As mentiras têm sido repetidas, e essas mentiras repetidas têm sido objeto, inclusive, de ações 

judiciais, como ocorreu no Rio Grande do Sul, onde o Poder Judiciário mandou deixarem de 

divulgar a propaganda oficial do Governo, por ser mentirosa e não cumprir os requisitos 

constitucionais. 

Portanto, não adianta vir com esse discurso. O Brasil foi quebrado pelo golpe, e, infelizmente, 

esse Governo não tem legitimidade para tirar o País dessa situação, porque não tem 

legitimidade para construir um consenso nacional e não tem projeto, também, para isso. 

Mas falando, porque alguns aqui falam, em escândalos e em bilhões desviados, ontem uma 

comissão de Senadores e de Deputados Federais foi ao Ministro Raimundo Carreiro, 

Presidente do TCU. Estavam presentes também os Ministros José Múcio Monteiro, Augusto 

Nardes e Bruno Dantas. Levamos a eles um dossiê sobre uma política criminosa, que está 

sendo feita, de venda de ativos da PETROBRAS, ao arrepio da legislação. 

Uma vez que a PETROBRAS queira vender ativos, embora seja uma empresa mista, ela foi 

criada por lei e tem que observar uma lei de 1998, que trata do Programa de Desestatização no 

Brasil. Ao arrepio da lei, do Programa de Desestatização; ao arrepio, inclusive, do decreto de 

1998 que estabelece as políticas de compras da PETROBRAS, o que até não seria cabível; e 

ao arrepio de toda a legislação, a PETROBRAS, sem licitação, está querendo se desfazer de 

22 ativos estratégicos da empresa. 

Vou ler um rol de ativos que a PETROBRAS está tentando vender sem licitação. 
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Ela quer vender 50% das reservas do Campo de Tartuga Verde. Esse campo equivale a 47 

bilhões de dólares, considerando o preço atual do barril, de 55,86 dólares, vezes 840 bilhões 

de barris. Esse campo vale 47 bilhões de dólares, e a PETROBRAS quer vendê-lo sem 

licitação! 

Também há a produção anual do campo de Baúna, que é equivalente a 1,6 bilhão de dólares, 

a qual ela também a empresa quer vender sem licitação. 

A PETROBRAS Quer vender sem licitação as quatro empresas que quer desestatizar: a BR 

Distribuidora, a Liquigás, a Companhia Petroquímica de Pernambuco e a Nova Transportadora 

Sudeste. Esses ativos estão sendo entregues com total inobservância da Lei nº 9.491, de 1997, 

por valores irrisórios. 

A PETROBRAS também quer vender o Complexo Petroquímico de Suape. Só a União, 

inclusive através do PAC, investiu 9 bilhões de reais na construção desse complexo. E agora a 

PETROBRAS, com exclusividade, quer entregar à ALPEK - pela bagatela de 385 milhões, ou 

seja, menos de 1 bilhão de reais - esse ativo em que, só em investimentos do Governo, foram 

gastos 9 bilhões de reais. 

Outro crime: a Nova Transportadora Sudeste, que foi negociada em caráter de exclusividade 

com o fundo de investimentos Brookfield, foi vendida por 5,19 bilhões de dólares. Em apenas 5 

anos o consórcio Brookfield vai poder recuperar esses 5 bilhões, e essa concessão será de 20 

anos. Portanto, haverá um prejuízo de 15 bilhões para a PETROBRAS. 

Também quer vender a LIQUIGÁS, pelo preço equivalente a 3 anos de lucro da empresa - 

outro grande prejuízo. 

Dos campos de petróleo em águas rasas dos Estados de Sergipe e Ceará, apenas o campo de 

petróleo de Camorim produz 627 milhões de barris. Isso vezes 55 é o equivalente a 35 bilhões 

de dólares. Esse é o valor do campo que a PETROBRAS quer entregar de mão beijada. 

Dos campos de petróleo terrestres dos Estados de Sergipe e Espírito Santo, apenas a reserva 

medida de Siririzinho corresponde a 391 milhões de barris, que equivalem a 22 bilhões de 

dólares. 

A somatória disso, fora as quatro empresas que estão querendo vender, dá em torno de 171 

bilhões de dólares - mais de 500 bilhões de reais. E esse programa da PETROBRAS diz o 

seguinte: a PETROBRAS precisa de 15 bilhões de reais para cobrir o seu caixa. Uma empresa 

que precisa de 15 bilhões para cobrir o seu caixa antecipa uma dívida que tinha com o BNDES, 

que é um banco público e estatal, de 50 bilhões de dólares? 

Está claro, mais do que claro: esse é um processo de entrega do patrimônio brasileiro. É para 

isto que este golpe foi dado: para entregar criminosamente o patrimônio da PETROBRAS. Isso 

é 30 vezes o que apurou a Lava-Jato, ou muito mais! 

Nesse sentido, os Parlamentares que estiveram no TCU também entregaram à Procuradoria 

da República uma representação, para que o órgão observe e investigue essa venda do 

patrimônio da PETROBRAS sem licitação, ao arrepio total da legislação brasileira. 

Hoje, inclusive, o Tribunal de Contas da União ia se reunir para discutir esse processo. Nós 

tivemos essa audiência ontem com o Tribunal de Contas, o Tribunal que reconheceu que a 

PETROBRAS vinha fazendo os procedimentos ao arrepio total da legislação e de forma 

irregular. 
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Portanto, nós estamos aqui para denunciar esse grave crime de lesa-pátria que está sendo 

praticado pela Nação brasileira com esse processo de vendas de ativos da PETROBRAS, ao 

arrepio da legislação - não só ao arrepio da legislação, mas também com inobservância total 

de qualquer legislação que trata da venda de ativos, com a escolha a dedo de empresas que 

vão comprar esses ativos subavaliados. A PETROBRAS fez um balanço em 2016 que 

desvaloriza em 40% os ativos da empresa, contrastando com os balanços de 2014 e de 2015. 

Espero que o Ministério Público investigue essa situação. Espero que o Tribunal de Contas da 

União impeça essa venda. Vamos entrar com 22 representações no Tribunal de Contas, para 

que a Corte analise caso a caso essas vendas que estão sendo feitas, para as quais se 

escolhem a dedo os compradores, que estão comprando na bacia das almas, numa verdadeira 

Black Friday que está acontecendo com a PETROBRAS, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de inversão de pauta. 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Cumprimentos a 

entidades sindicais e à sociedade pelas manifestações contrárias à proposição. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Queremos 

encaminhar "não" e aproveitar para deixar claro o nosso posicionamento.  

Somos totalmente contrários à PEC da Previdência, que acaba com a Previdência Social. 

Temos dito isso sempre. Não é certo, não é justo, não é correto os Governos jogarem nas 

costas dos mais pobres, dos trabalhadores rurais, das mulheres, dos servidores públicos todos 

os problemas do País. Há várias alternativas, como fazer auditoria da dívida pública, taxar as 

grandes fortunas e os bancos, combater a sonegação, e não jogar tudo nas costas dos 

trabalhadores. Essa reforma da Previdência não é certa. 
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Gostaria de parabenizar todas as entidades, os sindicatos e toda a população brasileira que se 

mobiliza de norte a sul e de leste a oeste do Brasil inteiro. 

Parabéns pela mobilização! Sem luta, não há vitória contra a reforma da Previdência, contra o 

fim da Previdência Social. 

Por isso, o PMB vota "não". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Informe à Presidência quanto à apresentação pelo PSB de requerimento de extensão do prazo 

para apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

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

PSB fez um requerimento, através da Liderança, solicitando de V.Exa. que fosse estendido o 

prazo para apresentação de emendas à PEC da Previdência. Eu queria fazer essa lembrança e 

essa cobrança. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Já assinei a prorrogação do prazo até sexta-feira.  

Deputada Laura Carneiro, é para apresentar emendas que melhorem o texto na linha do que 

quer o Governo, tá? (Risos.) 

O SR. RODRIGO MARTINS - Sr. Presidente, o prazo é sexta-feira desta semana? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Sim, o prazo é até sexta-feira desta semana, às 

18h30min. 

O SR. RODRIGO MARTINS - Agradeço. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pedido à Presidência de confirmação da prorrogação de prazo para apresentação de emendas 

à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

________________________________________ 

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

Presidente, V.Exa. pode reafirmar a informação?  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Reafirmo que deferi o pedido do PSB para prorrogar o 

período de apresentação de emendas à reforma da Previdência até sexta-feira, às 18h30min. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Então, as emendas que foram apresentadas com número 

insuficiente de assinaturas podem ter as assinaturas completadas?  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Podem. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu quero cumprimentar V.Exa. por esta liberalidade 

extremamente importante, sentindo as ruas, toda a manifestação, para que possamos 

encontrar uma solução. 

Eu não sei se V.Exa. foi informado de que, hoje, na eleição dos Vice-Presidentes da Comissão, 

o resultado foi empate: 12 a 12 - 12 votos pela chapa e 12 votos em branco. 

Realmente, é preciso que haja essa preocupação. Eu queria saudar V.Exa. por esse 

posicionamento. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Houve 12 votos em branco? 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Foram 12 votos para a chapa e 12 votos em branco. A coisa 

está complicada. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vai melhorar, Deputado! Vai melhorar! 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - V.Exa. pode fazê-lo. 

O SR. OTAVIO LEITE (PSDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até 

que horário é possível apresentar emendas à PEC da Previdência? É importante que isso seja 

esclarecido ao Plenário.  

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Até 18 horas? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Até 18h30min. 
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O SR. OTAVIO LEITE - Até às 18h30min. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso é para garantir o quórum da sessão de sexta-feira 

pela manhã. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da realização de manifestações no Brasil contra a proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO - Esta reforma não passa nesta Casa, Sr. Presidente. Hoje, só uma boa parte 

desta Casa ainda está apoiando a reforma da Previdência.  

Eu conclamo todos os pares a repensarem e modificarem a sua posição, para não deixar 

passar nesta Casa a reforma da Previdência, que é um massacre contra o povo brasileiro, 

contra a sociedade brasileira, contra os trabalhadores da área rural do nosso País, contra o 

povo em geral. 

Por isso, a população está se manifestando em todos os cantos, dizendo: "Eu quero me 

aposentar. Eu quero ter o direito de me aposentar." E com essa reforma, praticamente ninguém 

será aposentado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de manifestações no Brasil contra a proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

solicito a divulgação deste meu pronunciamento nos Anais da Casa e no programa A Voz do 

Brasil. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, povo brasileiro que nos assiste, hoje milhões 

de pessoas foram às ruas, nas grandes cidades, em manifestação contra a reforma da 

Previdência. As professoras e professores se mobilizaram, os movimentos de luta pela terra, 

pela reforma agrária, os movimentos de luta pela moradia. 

Em São Paulo, indubitavelmente, houve mais de 100 mil pessoas; em Minas Gerais, em 

Salvador, aproximadamente 100 mil pessoas; nas cidades pequenas, nas cidades médias, o 

povo se levantou contra a reforma da Previdência. 

Por isso é importante que rejeitemos o texto na Comissão, para que os Parlamentares se 

posicionem pela preservação dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Críticas à proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

também quero registrar nos Anais da Casa uma reflexão sobre esses tempos em que vivemos. 
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A crise na República é profunda. Um Governo ilegítimo, que se reconhece como 

absolutamente impopular, envia para esta Casa um conjunto de matérias marcadas pela 

precarização de direitos. Isso não é a modernização, sempre necessária, nem a aproximação 

das estruturas jurídicas, institucionais e da legislação com o Brasil de hoje. Isso tudo é 

retrocesso puro! 

A mal chamada reforma da Previdência é de uma imprevidência para com os aposentados, que 

não são marajás; para com os trabalhadores rurais; para com as mulheres; para com algumas 

categorias, como a do professorado, que torna a reforma inaceitável, assim como a 

flexibilização trabalhista. 

Agora estamos diante dessa situação dramática: um Governo impopular, ilegítimo, envia 

propostas para um Congresso absolutamente vulnerado, com a credibilidade muito baixa, na 

iminência de ver muitos de seus componentes na situação de investigados, que vai durar, vai 

demorar. Que produção eficaz, rica e profunda para a sociedade brasileira nós temos 

condições de implementar? 

Fernando Henrique Cardoso disse do Governo que ele apoia que não se trata de uma ponte 

para o futuro, mas de uma pinguela! E eu acrescentaria: de uma pinguela quebrada sobre um 

pântano!  

Ou nós refundamos a República, ou estamos muito malparados! Isso começa por devolver ao 

povo soberano da República o direito de decidir sobre quem governa e quem legisla. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com as manifestações populares contra a proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. Expectativa de rejeição da proposição. 

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, trago notícias maravilhosas das ruas, das fábricas e das escolas. O povo 

realmente foi à rua neste grande dia nacional de mobilização. Parabéns à unidade das centrais 

sindicais, parabéns à unidade dos movimentos sociais.  

O relato que me trazem é que houve quem dissesse que foi à Paulista naquele tempo e sentiu-

se enganado, que temos que fazer essas mobilizações. 
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Também tenho certeza de que muitos Deputados aqui estão refletindo sobre se vão votar a 

favor de uma reforma como esta, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, e também a 

terceirização. Há um liame entre essas três propostas, que é a retirada de direitos dos 

trabalhadores, dos homens, das mulheres, da juventude e dos trabalhadores do campo. 

Então, eu quero parabenizar os nobres Deputados que estão refletindo e que votarão com 

certeza contra essas reformas. Não é nenhum pecado votar diferentemente do que o Governo 

quer. Afinal de contas, a base não tem um cabresto. A base tem sua opinião, os Deputados 

têm sua opinião. Não é à toa que nós temos tantas emendas apresentadas. 

Por isso, eu quero saudar os Deputados da base do Governo que já estão se manifestando 

contrariamente a essa reforma da Previdência, à reforma trabalhista e à terceirização. 

Essa é a hora de termos projetos para o Brasil seguir em frente e não voltar para trás. Nós não 

podemos cometer esse erro histórico contra os direitos da classe trabalhadora. 

Parabéns ao movimento social, ao movimento sindical! Viva o dia 15 de março como o dia 

nacional de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição da proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

dizer a todos os Deputados que a "PEC do extermínio", a PEC 287, já começou a fazer água.  

Hoje, na Comissão Especial, os proponentes do Governo não conseguiram colocar nem 

número de Deputados suficiente para aprovar, na primeira votação, 1º, 2º e 3º Vice-

Presidentes. Aliás, o voto em branco ganhou, deu 12 a 12. Nós rejeitamos.  

Depois tivemos que esperar 50 minutos, porque os Deputados têm vergonha de ir lá sustentar 

essa PEC! Eles têm vergonha de ir lá até para escolher 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes! 

Vai fazer água essa "PEC do extermínio"! 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Agradecimentos da bancada do PSB à Presidência pela prorrogação do prazo para 

apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alterações nas regras da seguridade social. 

________________________________________ 

A SRA. TEREZA CRISTINA (PSB-MS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Deputado Rodrigo Maia, a bancada do PSB queria lhe agradecer pela prorrogação, por duas 

sessões, do prazo de apresentação de emendas à PEC 287, para que possamos terminar de 

colher as assinaturas. 

Quero que fique registrado aqui que, através do pedido da bancada do PSB, o Presidente 

concedeu esse prazo de mais duas sessões.  

Muito obrigada, Sr. Presidente. Parabéns! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Expectativa de rejeição pelo Plenário de qualquer proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje nós 

estamos vencendo uma primeira etapa para que não seja aprovada aqui a destruição da 

Previdência e da aposentadoria. 

Mas é minha preocupação é alertar para a segunda vitória que nós precisamos obter. Muitos 

Deputados dizem o seguinte: a reforma como veio não vai passar. Mas eu quero ter uma 

segunda vitória: a reforma da Previdência não pode passar de jeito nenhum! Não só como ela 

veio, porque ela veio errado. Partiu de alguém que não tem voto. Além disso, ela não mexe 

com privilégios, não mexe com altos salários, não mexe nas desonerações, não mexe nas 

desvinculações. 

Na verdade, eu vejo muitos Deputados dizerem que não votam do jeito como ela está. Eu 

quero dizer que nós devemos continuar o movimento social, como o de hoje, para que todos os 

Deputados digam que de jeito nenhum, de nenhuma forma, seja alterada a aposentadoria do 

trabalhador. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo pelas manifestações realizadas no País contrárias à proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. Sugestão de inclusão na pauta da Câmara dos Deputados de 

proposição contra decisão da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC autorizativa da 

cobrança pelo despacho de bagagens no transporte aéreo. Defesa de publicização pelo 

Supremo tribunal Federal - STF dos nomes de políticos denunciados no âmbito da Operação 

Lava-Jato, da Polícia Federal. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero, 

primeiro, atualizar o cenário das manifestações em todo o Brasil, desde as grandes capitais, 

passando pelos médios Municípios, até pelos pequenos Municípios que não tinham tido 

passeata alguma vez, em sua história. Nesses também, a população foi às ruas dizer: "Fora 

Temer; Fora reforma da Previdência; Fora destruição do patrimônio que foi conquistado a 

duras penas pela população brasileira". 
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E quero propor que tentemos colocar na pauta, se não hoje, mas o mais rápido possível, o 

Projeto de Decreto Legislativo para derrubada da decisão da Agência Nacional de Aviação Civil 

- ANAC de cobrança das bagagens. O PDC foi aprovado pelo Senado, já está aqui na Mesa, já 

era para ter sido votado na semana passada, mas não foi possível. É importante votarmos 

essa matéria, porque é outra decisão absurda do Governo golpista que vai onerar a população 

brasileira. E nós podemos derrubá-la aqui, Sr. Presidente. 

 

Quero reiterar o pedido para que seja votado o PDC que derruba essa medida absurda da 

ANAC, que prejudica a população brasileira, extorquindo mais ainda os passageiros das 

companhias aéreas. Não é destruindo a Previdência, derrotando os direitos trabalhistas e 

extorquindo os passageiros das companhias aéreas que nós vamos melhorar o cenário do 

País. A economia está caindo pelas tabelas no Governo golpista, e não há nenhuma medida 

desse Governo que aponte para a saída dessa crise econômica. Muito pelo contrário. 

Para concluir, falando em crise, a crise política que não conseguimos superar, é importante que 

o Supremo Tribunal Federal retire o sigilo das delações premiadas para divulgação dos nomes 

citados, porque estamos na dependência somente da boa vontade da mídia, que faz 

vazamentos seletivos.  

E não adianta colocar tarja preta em cima do nome de Aécio... 

(Desligamento automático do microfone.)  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada. Repúdio à cobrança pelo despacho de bagagens no 

transporte aéreo. Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB encaminha "sim", querendo fazer coro aqui. É fundamental acabar com esses abusos que 

as empresas aéreas estão fazendo, ferindo totalmente o Código de Defesa do Consumidor. É 

importante nós aprovarmos a matéria na Câmara dos Deputados também para resolver essa 

situação de uma vez por todas.  
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Mais uma vez, gostaríamos de deixar claro o nosso posicionamento totalmente contra a 

reforma da Previdência.  

Quero parabenizar todas as entidades, os sindicatos, toda a população brasileira e conclamar 

este Plenário a dizer "não" à reforma da Previdência. Ela não é certa, ela não é justa. Ao 

pegarmos como referência um jovem de 28 anos, ele não vai aposentar nunca. Vai ser muito 

difícil as pessoas conseguirem se aposentar. O número será muito reduzido.  

Essa PEC realmente não contempla o conjunto da população brasileira. Ela prejudica muito os 

trabalhadores rurais, as mulheres, os servidores públicos. Inclusive eu tenho um compromisso 

registrado em cartório. Não voto contra servidor público, não voto contra aposentado, não voto 

aumento de imposto para pessoas mais pobres. Esse foi um compromisso que eu assumi e 

venho honrando ele aqui.  

Inclusive, em 2015, quando da votação do ajuste fiscal, eu tive esse posicionamento e votei 

contra o ajuste fiscal, contra o fator previdenciário. 

E o meu voto é claro: sou contra a reforma da Previdência. Assinamos várias emendas 

supressivas, e conclamamos a todos a fazerem essa grande mobilização contra a reforma da 

Previdência, que não é uma reforma; é o fim da Previdência Social, pois se poderiam taxar os 

bancos, as grandes fortunas, e fazer a auditoria da dívida pública. 

Sem luta não há vitória. Vamos continuar a luta contra a reforma da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa do combate à violência por meio da educação. Contrariedade à proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Presidente, a educação é uma das melhores armas para se combater o mal da saúde e o mal 

da violência, que está tomando conta do nosso País. 

Estamos aqui trabalhando intensamente, enviando emendas para a segurança pública de 

Minas Gerais, que é importante. O nosso Governador esteve aqui hoje. Os problemas de 
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segurança pública são muitos. O nosso Prefeito também está aí. E estamos ajudando na 

segurança, na saúde e na educação. E vamos trabalhar em prol dessas áreas! 

É lógico que nós somos contra PEC da Previdência. Tudo o que for contra o trabalhador, que já 

não aguenta mais pagar a cont. Só o trabalhador vai pagar a conta? Não tem jeito. Então, nós 

somos contra. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Equívoco da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal quanto ao 

fim de concessão de isenções fiscais a entidades filantrópicas. 

________________________________________ 

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, TV Câmara, Internet, redes sociais e, inclusive, pela 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, em particular os ilustres cidadãos do meu Estado de São 

Paulo, os quais tenho o orgulho de aqui representar, ocupo hoje esta tribuna, como médico e 

como Deputado Federal, para externar a preocupação de todos nós que defendemos as 

entidades filantrópicas prestadoras de serviços no território nacional.  

Além de endurecer as regras para aposentadoria, a reforma da Previdência começa a mirar as 

isenções de contribuições concedidas a entidades filantrópicas. Declaro que é um absurdo, 

para dizer o mínimo, o que temos lido e ouvido na mídia nacional, pois o corte da imunidade 

fiscal das filantrópicas traria enorme injustiça social e prejudicaria milhões de brasileiros. 

São equivocadas as contas feitas por quem ataca as entidades filantrópicas. Essas contas 

ignoram que, nas áreas de saúde, educação e assistência social, a cada R$1,00 (1 real) obtido 

em isenções fiscais, a instituição filantrópica retorna R$5,92 em benefícios para a sociedade, 

de acordo com estudo realizado pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas - FONIF. 
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A pesquisa, intitulada A contrapartida do setor filantrópico para o Brasil, serve como resposta à 

proposta de cessão do benefício a instituições do terceiro setor. Falar em tirar as isenções é 

mutilar o atendimento realizado na ponta, em três áreas vitais para o País: assistência social, 

saúde e educação.  

Para entender a dimensão desse trabalho, são oportunizados pelas instituições filantrópicas 

brasileiras 161 milhões de atendimentos todos os anos, gerando cerca de 1,3 milhão de 

empregos - tudo isso ofertado com qualidade. 

Dessa forma, fica muito claro e evidente que a contrapartida oferecida pelas instituições 

filantrópicas em relação às isenções de que usufruem é extremamente maior. Hoje no Brasil, 

há 980 Municípios onde a única instituição de saúde é a filantrópica. Assim, nobres 

Parlamentares, retirar esses incentivos só reduzirá um atendimento que já é bastante difícil, 

precário e insuficiente.  

Desde 2009, o setor é beneficiado pela isenção fiscal, dada às entidades que têm a 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS. Elas ficam isentas da 

obrigação de recolher a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência, 

em troca de serviços à população. 

Fui o primeiro Deputado Federal a anunciar o voto contrário à PEC 287/16, por acreditar que 

essa desalmada proposta de emenda constitucional propõe a retirada de direitos históricos dos 

trabalhadores, aposentados e viúvas. Agora, com o possível fim das isenções fiscais às 

entidades filantrópicas, venho assegurar que marcharei de braços dados com a população e 

também com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia - CMB, a Associação Nacional 

de Educação Católica do Brasil - ANEC, a Federação Brasileira de Associações 

Socioeducacionais de Adolescentes - FEBRAEDA e a Associação Brasileira de Instituições 

Educacionais Evangélicas - ABIEE, contra essa terrível medida.  

A reforma da Previdência não poderá inibir, coibir ou diminuir a atuação das entidades 

filantrópicas. Jamais podemos correr o risco de comprometer os serviços prestados ao povo 

brasileiro.  

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de solidariedade aos movimentos sociais e ao povo brasileiro contra as reformas 

trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no dia de ontem o povo brasileiro deu uma sonora resposta às desumanas 

reformas da Previdência e trabalhista apresentadas a esta Casa pelo Governo do Michel: Fora, 

Temer! 

As manifestações foram realizadas em todas as Capitais do País e em inúmeras cidades do 

interior. De acordo com um breve levantamento feito por sites da grande imprensa, cerca de 1 

milhão de pessoas foram às ruas lutar pelos seus direitos e conquistas. E, com isso, disseram: 

Temer, o Brasil não pertence ao seu Governo ilegítimo, o Brasil pertence aos 204 milhões de 

brasileiros, que não fogem à luta. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero parabenizar, em primeiro lugar, todos os trabalhadores e 

trabalhadoras que participaram dessa necessária e vital mobilização e também as centrais 

sindicais, os movimentos sociais e as demais entidades que planejaram e organizaram esse 

importante ato, de que muito me orgulho ter feito parte. 

Finalizo, dizendo: Temer, o ato de ontem foi só o começo. Tenha a certeza de que o povo 

brasileiro não vai mais parar enquanto essas reformas covardes estiverem em tramitação nesta 

Casa. 

Sr. Presidente, eu peço a divulgação deste meu pronunciamento nos meios de comunicação 

da Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

Obrigada. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de apoio ao ator Wagner Moura diante de reação do Governo contra a 

divulgação de vídeo sobre a reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Parlamentares, eu ocupo a tribuna para externar meu total apoio ao ator Wagner 

Moura, que vem sofrendo ataques do Governo ilegítimo de Temer por causa do vídeo que 

gravou explicando detalhadamente a farsa da reforma da Previdência. 

Como resposta, de baixo nível, o Governo Temer produziu um vídeo e o divulgou, ontem, na 

mídia com o claro objetivo de ridicularizar o posicionamento e as explicações do ator Wagner 

Moura sobre a reforma. 

O curioso, Sr. Presidente, é que o discurso do Governo Temer sobre a reforma da Previdência 

é tão frágil e mentiroso que, no dia de ontem, a Juíza Marciane Bonzanini, da 1ª Vara da 

Justiça Federal de Porto Alegre, mandou tirar do ar as mentirosas peças publicitárias 

produzidas por Temer sobre a reforma da Previdência. 

Nesse sentido, deixo aqui o meu total apoio ao ator Wagner Moura. Após as manifestações de 

ontem, com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de todo o País contra a reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista, não tenho nenhuma dúvida de que este Governo, ilegítimo, 

vingativo, entreguista, está com os seus dias contados. O povo brasileiro não merece isso! 

Ontem, vimos nas ruas trabalhadores, trabalhadoras, professores, servidores públicos, todos 

contra a reforma previdenciária e a reforma trabalhista.  

Daqui a pouco mais estaremos na audiência pública da Comissão que trata da reforma 

trabalhista. E lá, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos manifestado a nossa posição 

em relação a esta reforma, que é nefasta aos trabalhadores e trabalhadoras, que tira direitos, 

direitos esses que já foram conquistados pelos trabalhadores, que desmonta a CLT. É um 

alinhamento com o projeto neoliberal, um Brasil diferente, excludente, um Brasil onde os 

trabalhadores não são valorizados em suas funções, é isso o que querem para o País.  

Peço divulgação do meu pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil e pelos meios de 

comunicação desta Casa, Sr. Presidente, para que nós possamos fazer valer esses direitos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o seu pronunciamento pelo programa A 

Voz do Brasil.  

Muito obrigado, nobre Deputada. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à retirada de direitos dos trabalhadores constante da 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO (DEM-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna nesta manhã para falar um pouco a respeito da 

importante proposta que veio para esta Casa, a reforma da Previdência. 

Quero dizer que assinamos todas as emendas encaminhadas, pois sabemos da importância de 

ser debatida essa matéria. Mas, da forma como está essa reforma, tenho certeza de que não 

será fácil ela passar nesta Casa. 

Quero, com muita clareza e muita transparência, dizer àquelas pessoas que têm pagado a 

contribuição previdenciária ao longo de sua vida e que têm nos questionado, porque se 

preocupam, que podem ficar tranquilas. Este Deputado jamais vai votar uma lei que possa 

prejudicar os contribuintes, aqueles que estão lá na roça e aqueles que têm direito a 

aposentadoria especial. Então, quero dizer que, se for para prejudicar alguém, vamos votar 

contra essa reforma. 

Queremos que as emendas que já assinamos sejam debatidas aqui no plenário. A votação 

dessa matéria não será agora. No momento certo, vamos dar o nosso voto, que será em 

benefício da população. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja registrado nos Anais da Casa e divulgado 

pelo programa A Voz do Brasil.  

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de revisão da proposta de aposentadoria rural no projeto de reforma previdenciária. 

Necessidade de esclarecimento à população sobre as idades mínima e máxima para 

aposentadoria. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu sou 

daqueles que acreditam que as reformas que estão em análise na Casa são necessárias, mas 

eu chamo a atenção para a questão da aposentadoria rural. Dizer que o homem do campo não 

paga, que há um déficit para o homem do campo e querer aumentar a sua idade eu acho que é 

um engano, é um equívoco. Afinal de contas, o que vai para a nossa mesa é fruto do trabalho 

desses homens, que é taxado a 30%, 35% para chegar ao nosso consumo. Então, nós 

precisamos rever essa questão. Acho que não podemos aumentar a idade do homem rural, 

que é um homem sacrificado. 

Aliás, há uma pergunta no ar. Esta Casa foi pressionada, no ano passado, para aumentar a 

idade máxima da aposentadoria compulsória para 75 anos, e agora muitos funcionários não 

querem chegar aos 65 anos. Há que se discutir isso para nós esclarecermos à população. Por 

que uns querem 75 e outros não querem 65? 

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

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de aposentadoria integral após 49 anos de contribuição constante da 

reforma previdenciária. Convocação dos Parlamentares para debate do assunto.  

________________________________________ 

O SR. PASTOR LUCIANO BRAGA (PRB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, venho à tribuna neste dia para falar sobre a reforma da 

Previdência.  

Se forem necessários 49 anos de contribuição, quem vai estar vivo até lá? Imaginem que as 

pessoas que começaram a trabalhar com 25 anos, após os 49 anos de contribuição, estarão 

com 74 anos, se não ficarem desempregadas por algum período de tempo. Se elas ficarem 5 

anos sem contribuir, por estarem desempregadas, vão se aposentar com 79 anos. Quem vai 

estar vivo até lá? 

Entendo a necessidade de uma reforma - temos que pensar no futuro, nos nossos filhos e 

netos -, mas não com 49 anos de contribuição. O povo não suporta isso. As pessoas fizeram 

seus planos e se programaram baseadas nos 35 anos de contribuição, se homens, e 30 anos 

de contribuição, se mulheres. 

São coisas que temos que debater. Assinei muitas emendas. Vamos debater, pois não nos 

conformamos. Eu vou lutar e tenho a certeza de que vamos chegar a um consenso e que os 49 

anos de contribuição não serão uma realidade para o nosso País. 

O nosso povo, que é tão sofrido, já não tem educação de qualidade, já não tem segurança de 

qualidade. E ainda querem implantar praticamente meio século de contribuição? Quem viverá 

até lá? O meu pai se foi com 72 anos. Portanto, se fosse hoje, ele não se aposentaria.  

A aposentadoria com 49 anos de contribuição é inviável para o nosso País, para o nosso povo. 

Vou debater, lutar e, se permanecerem os 49 anos de contribuição, não vou votar essa 

proposta. Independentemente de qualquer circunstância, não votarei os 49 anos de 

contribuição. Isso não é possível, não é um número razoável. O nosso povo, o nosso Brasil não 

merece isso. 

Então, convoco todos os Deputados e Deputadas: vamos nos debruçar, vamos lutar e vamos 

debater para que esse número caia e possamos ver aposentados felizes. As pessoas se 

programaram e planejaram sua aposentadoria. Não podemos agora tirar isso de um povo tão 

sofrido como o brasileiro.  

Que Deus abençoe o nosso Brasil!  

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

e pelos meios de comunicação da Casa.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o pronunciamento de V.Exa. pelo 

programa A Voz do Brasil. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de realização de debate das propostas do Governo Federal de reformas previdenciária 

e trabalhista no auditório do Sindicato dos Bancários e Financiários de Alagoas, com a 

presença do ex-Ministro da Previdência Social do Governo do então Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva. Contrariedade às proposições. 

________________________________________ 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço. 

Colegas Parlamentares, hoje à noite, no auditório do Sindicato dos Bancários e Financiários de 

Alagoas, por iniciativa nossa, será realizado debate sobre as reformas previdenciária e 

trabalhista, com a presença do companheiro Ricardo Berzoini, que foi Ministro e ocupou vários 

cargos públicos. 

No evento teremos a participação do movimento sindical; da sociedade alagoana; da Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB; da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho - ANAMATRA; da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; de auditores-

fiscais do trabalho; das centrais sindicais, de forma destacada, a Central Única dos 

Trabalhadores - CUT e a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do 

Estado de Alagoas - FETAG-AL. Será um debate importante. 

Nós percebemos, Deputado Chico Alencar e Deputado Jorge Solla, a importância que teve a 

mobilização ocorrida ontem no Brasil. Sem dúvida nenhuma, ela terá ressonância na Casa.  

Nós inclusive ouvimos o Deputado que me antecedeu à tribuna, mesmo sendo da base do 

Governo, já tomar posição e dizer que não votará a favor da reforma da Previdência com essa 

forma e conteúdo. 
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Entretanto, eu queria destacar o desmonte que faz a reforma trabalhista. Sou integrante da 

Comissão que a analisa - inclusive agora está ocorrendo audiência pública da Comissão, e vou 

participar dela.  

Quando escutamos oradores falarem a respeito dessas duas reformas, percebemos que o foco 

da discussão, em 90% dos casos, é a Previdência, que é fundamental. 

A nossa sociedade, na minha avaliação, assimilou aposentados, pensionistas e quem tem 

expectativa de direito. E nós percebemos que a correlação de forças nesta Casa não permitirá 

que passe a reforma da Previdência. 

No entanto, a reforma trabalhista tem como escopo principal, coluna vertebral, o legislado cair 

em relação ao negociado. A pergunta que se faz é a seguinte: qual nível de organização tem a 

maioria dos Municípios?  

Então, sem dúvida nenhuma, o desmonte que ocorreu em vários países, como Grécia, Itália e 

Portugal, ocorreu para destruir os direitos da classe trabalhadora. 

A mobilização está existindo em bom nível, está organizada em todo o Brasil, e eu tenho 

certeza absoluta de que esta Casa, a exemplo do que está demonstrando em relação à 

reforma da Previdência, em algum momento, terá sensibilidade na análise da reforma 

trabalhista. E, se não tiver sensibilidade, as pressões que estão ocorrendo nas ruas brasileiras 

a impedirão de aprová-la. A reforma trabalhista não passará!  

Um grande abraço, Sr. Presidente, e obrigado pela atenção.  

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

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio ao encaminhamento à Câmara dos Deputados, pelo Governo Federal, da proposta de 

reforma da Previdência sem prévio debate do tema com a sociedade civil organizada e as 

entidades protetoras de direitos trabalhistas. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente Carlos 

Manato. 
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Sras. e Srs. Parlamentares, eu trago mais uma das pílulas que sempre tenho deixado aqui 

nestes minutos. 

Apresentar uma reforma da Previdência sem que antes tenha ouvido a sociedade civil 

organizada, as entidades, as federações, as confederações, os trabalhadores, a segurança 

pública, enviá-la para cá da maneira como se enviou é o extremo do absurdo. 

Tenho assinado todas as emendas, patrocinei algumas, mas, mesmo assim, quero dizer que 

sou radicalmente contra a maneira como esta reforma previdenciária foi colocada. O texto que 

aí está deve voltar ao Governo Federal, que deve primeiro ouvir as entidades, curar as 

doenças da Previdência e depois conversar com o povo. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Análise da tendência 

mundial de substituição de mão de obra humana por meios de produção autômatos. Influência 

do fenômeno no aumento do desemprego crônico. Importância de intervenção do Estado em 

defesa do trabalhador. Repúdio às propostas de reforma política e de concessão de anistia ao 

crime de caixa dois. Anúncio de participação do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da 

Silva em evento de inauguração das obras de transposição de águas do Rio São Francisco, no 

Município de Monteiro, Estado da Paraíba. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Com certeza a proposta de destruição da previdência pública, encaminhada pelo Governo 

golpista, hoje está no centro da preocupação de todos os brasileiros. 

A proposta do Governo golpista, que não visa a equilibrar finanças, não tem o objetivo de 

pensar a Previdência no futuro, de dar sustentabilidade ao sistema. Nada disso! Está bem 
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claro: o objetivo é destruir a previdência pública para aumentar o mercado de previdência 

privada. 

Mas, diferentemente, nós temos que analisar a Previdência pensando no futuro, pensando no 

País e no mundo que teremos pela frente. 

Para terem uma ideia, a J.P. Morgan, terceira maior empresa do mundo, com mais de 2,3 

trilhões de dólares em ativos, está reduzindo a quantidade de advogados que contrata. Ela vai 

deixar de precisar de advogados. Por quê? Ela inaugurou um novo sistema de informação, 

chamado COIN, que interpreta acordos comerciais em segundos, comete menos erros do que 

os advogados humanos e - melhor para o dono da empresa - não tira férias. Não precisa tirar 

férias! 

Então, a capacidade de processamento vai aumentar, e a economia de trabalho intelectual, nos 

próximos anos, pela estimativa da J.P. Morgan - pasmem V.Exas.! - vai ser de 360 mil horas de 

advogados a menos. 

As redações de jornais, rádios e TVs estão cada dia mais enxutas. A necessidade de jornalista 

nos meios de comunicação diminui a cada ano. Hoje, com as novas tecnologias, transmite-se 

com celular, de qualquer lugar, ao vivo, para todo o planeta.  

Então, aquela redução de postos de trabalho que aconteceu no setor bancário, quando 

milhares de bancários foram demitidos em virtude da automação, e na indústria, com a 

substituição da força de trabalho braçal pela mecanização, ela está chegando agora ao 

trabalho intelectual também, e teremos hordas de trabalhadores intelectuais sendo demitidos a 

cada ano. 

Se nós tivéssemos uma sociedade em que valores de solidariedade fossem pactuados entre 

cidadãos, a diminuição da necessidade de trabalho humano levaria a quê? Levaria a menor 

jornada de trabalho, aposentadoria precoce, mais tempo para o lazer. O desenvolvimento 

tecnológico, decorrente da incorporação de novas tecnologias, deveria ter melhorado a 

qualidade de vida da população. No entanto, o que nós vimos como resposta foi aumento 

exponencial do desemprego crônico em todo o mundo. 

Por mais qualificado que seja o trabalhador, chega uma hora em que a necessidade de seu 

tipo de trabalho vai se reduzindo.  

Nos países ricos, parcelas importantes da juventude estão desempregadas. Num ambiente em 

que a desregulação neoliberal é a tônica, a desigualdade social se torna cada vez maior, e 

milhões de pessoas são excluídas nesse modelo injusto de sociedade. 

Como garantir equilíbrio social e dignidade se não houver o papel do  

Estado de intervir fortemente?  

A tendência do capitalismo vai ser incorporar cada vez mais tecnologia e gastar menos com 

pessoal. O Estado é quem poderia criar mecanismos para preservar uma parcela da riqueza 

com os trabalhadores. Mas o que o Governo golpista está fazendo? O contrário!  

Essa proposta de destruição da previdência pública vai aumentar ainda mais a oferta de mão 

de obra no mercado, com cada vez menos oportunidades.  
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Não adianta dizer que há rombo na Previdência, porque todo o mundo já desmascarou isso. A 

Comissão Especial da Reforma da Previdência já desmascarou isso. A Previdência não tem 

rombo neste momento.  

O sistema brasileiro, como ocorre em vários países do mundo, prevê a participação do 

Governo com impostos como parte do financiamento tripartite. O que está acontecendo aqui é 

o oposto. O nosso sistema não visa ao equilíbrio financeiro, visa apenas ao pagamento da 

conta de quem financiou o golpe. Os maiores interessados são os banqueiros, que financiaram 

o golpe.  

A Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN está sendo a maior defensora dessa proposta 

de destruição da Previdência. E, com isso, os golpistas destroem vantagens, benefícios e um 

sistema crucial não só para os aposentados que recebem seus benefícios, pois é bom lembrar 

que tais recursos se multiplicam em todo o comércio.  

Por isso, eu queria parabenizar a população brasileira, que foi às ruas ontem. E veja, Sr. 

Presidente, geralmente os atos de protestos se restringem às grandes cidades, às capitais, 

mas ontem foi diferente. Nós vimos ontem passeatas e atos nas ruas também em pequenos e 

médios Municípios. Trabalhadores mobilizados diziam "não" ao Governo golpista, "Fora, 

Temer!" e "não" à destruição da Previdência.  

O mesmo ocorre com a reforma trabalhista.  

O negócio é tão escandaloso que eles sabem que não vão conseguir aprovar a reforma neste 

plenário. Por isso - pasmem, Sras. e Srs. Deputados! -, querem, escondido, lá na Comissão, 

tentar aprová-la de forma terminativa, sem trazer aqui para o plenário. Não passará a reforma 

previdenciária do Governo golpista e não passará a destruição da legislação trabalhista que 

eles querem implementar! 

Há ainda o debate sobre a tônica desta semana, a chamada crise política. Não adiantam as 

reuniões dos golpistas Gilmar Mendes, Michel Temer e os Líderes partidários que apoiam o 

Governo golpista, porque não vão conseguir a blindagem que estão querendo fazer. 

Essa conversinha de mudança da reforma política, de partir para a aprovação de votação em 

lista é só uma versão para o público; o que eles estão conversando lá é sobre anistia e 

blindagem. O que Gilmar Mendes tem conversado nos últimos dias, nesta semana, com Michel 

Temer e seus aliados golpistas é sobre como se safarem das denúncias e de serem 

transformados em réus e condenados todos os corruptos que estão neste Governo corrupto e 

golpista.  

Não adianta quererem rotular como caixa dois... Caixa dois de José Serra, vamos parar para 

analisar, são 23 milhões de dólares, Deputado João Daniel, em conta na Suíça. Vinte e três 

milhões de dólares em conta na Suíça é caixa dois eleitoral? É piada. 

Acham que a lavagem cerebral feita pelos meios de comunicação tornou os brasileiros idiotas. 

E querem repatriar o dinheiro do caixa eleitoral que não foi gasto. A campanha dele foi tão boa 

que guardou dinheiro na Suíça, provavelmente, para outra campanha eleitoral ou para 

engordar mais ainda o patrimônio dele, visto que já fez isso bem, inclusive, sua filha, sua 

família, todos foram muito bem agraciados. 

Financiamento privado empresarial de campanhas eleitorais existe há muito tempo neste País. 

As empresas sempre investiram. Essa história da Odebrecht não é de agora, não. Em agosto 

de 2015, na CPI da PETROBRAS, eu entreguei listas com os codinomes e os valores do caixa 

de financiamento da corrupção. Isso foi entregue. Entreguei cópia para a Polícia Federal em 
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agosto de 2015. Sabem qual foi a resposta que a Polícia Federal me deu, depois de eu muito 

cobrar? "Já prescreveu." Já prescreveu! 

E aí o Almofadinha continua impune. O Almofadinha era diretor da estatal, responsável por 

construir a Barragem de Pedra do Cavalo. Estava lá na lista o nome dele, o codinome 

Almofadinha e quanto recebia da Barragem de Pedra do Cavalo. Depois, quando Prefeito de 

Salvador, ocorreu o escândalo do metrô, durante a Operação Castelo de Areia. Agora virou 

Ministro do Governo golpista, do Governo corrupto. Também, com um currículo de corrupção 

como esse, tinha que estar convidado a integrar o rol dos Ministros corruptos e golpistas. 

Ao concluir, Sr. Presidente, expressamos a nossa satisfação de podermos, no domingo, 

acompanhar o Presidente Lula em Monteiro. A inauguração das obras de transposição do Rio 

São Francisco vai ser no domingo. Não é aquela palhaçada que o Presidente golpista tentou 

fazer para capitalizar, não. O evento vai ser no domingo. O povo do Nordeste vai para lá 

receber o Presidente Lula na inauguração da maior obra já feita neste País durante um 

Governo. 

A transposição do Rio São Francisco é uma reivindicação secular do povo do Nordeste. Ela 

nunca ocorreu, porque sempre governaram para o umbigo do Sudeste. O Nordeste era só local 

de fabricação de trabalhador braçal para mandar fazer o trabalho duro nas fábricas no Sudeste, 

e o Presidente Lula mudou essa história. 

Nós vamos estar lá, com a população brasileira, dizendo "Volte, Lula!"; "2018 vem aí!"; "O 

Presidente Lula vai voltar!" Não adianta tentarem condená-lo, porque não há nada para se 

condenar. 

Presidente Lula novamente, em 2018! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falo sobre o futuro. 

A J.P. Morgan, terceira maior empresa do mundo, com US$ 2,3 trilhões em ativos, já não 

precisa mais de tantos advogados. 

Inaugurou seu novo sistema de informação, COIN, que interpreta acordos comerciais em 

segundos, comete menos erros e nunca sai de férias. Sua capacidade de processamento 

representará, em 1 ano, a economia do trabalho intelectual que consumia 360 mil horas de 

milhares de advogados. As redações de jornais, rádios e TVs estão a cada ano mais enxutas: 

com um celular, transmite-se, ao vivo, de qualquer canto do planeta. 

A substituição de trabalhadores por máquinas, que atingia apenas o trabalho braçal e 

mecanizado, hoje também desemprega nas profissões de forte produção intelectual. Em uma 

sociedade com valores de solidariedade bem pactuados entre os cidadãos, menos 

necessidade de trabalho humano significaria menores jornadas, aposentadorias precoces e 

mais tempo para o lazer; o desenvolvimento tecnológico, em tese,deveria melhorar a qualidade 

de vida da população. 

Na vida real, o que temos é o aumento exponencial do desemprego crônico. Por mais 

qualificado que seja o trabalhador, chega uma hora em que não há necessidade de tanta gente 
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trabalhando. Nos países mais ricos já é assustadora a parcela de jovens desempregados, 

realidade que só se agrava.  

Num ambiente de desregulação neoliberal, essa equação só terá como resultado desigualdade 

social ainda mais abismal e milhões de miseráveis, um modelo impraticável de sociedade, que 

certamente sofrerá irrupção violenta em algum momento da história. 

Como garantir, então, equilíbrio social que entregue dignidade e bem-estar a toda a 

população? Regulando a relação entre as pessoas, o capital e a produção de riqueza. É para 

isso que serve o Estado.  

Já que a tendência do capitalismo é incorporar cada vez mais tecnologia para gastar menos 

com pessoal, o Estado precisa criar mecanismos para ao menos preservar nas mãos dos 

trabalhadores a parcela da riqueza produzida que hoje vira massa salarial. 

Ao propor a ampliação da jornada de trabalho e muitos anos a mais de contribuição para a 

aposentadoria, o Governo Temer faz o contrário: aumenta a oferta de trabalhadores e agrava o 

problema. 

Hoje não existe rombo na Previdência. O nosso sistema prevê que impostos - COFINS, 

PIS/PASEP e CSLL -, e não somente a contribuição previdenciária, financiem as 

aposentadorias. É assim em todo o mundo desenvolvido.  

Para bancar o modelo cruel de previdência que Temer propõe, no Brasil de 2033, quando 

poderá se aposentar o primeiro brasileiro atingido integralmente pelas novas regras, serão 

muitos os cidadãos com 65 anos que não terão 25 anos de carteira assinada e não 

conseguirão se aposentar. Uma tragédia social. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

034.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/03/2017-10:40 

Publ.: DCD - 3/17/2017 - 34 JÚLIO DELGADO-PSB -MG 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Preocupação com os 

efeitos da proposta de reforma política, como a instituição do voto mediante lista fechada. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Sem revisão do orador.) - Deputado Manato, eu agradeço 

a V.Exa. este tempo. Eu não ia falar a respeito desse assunto hoje, mas o Deputado Major 

Olimpio nos provocou de uma forma muito clara.  
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Já está muito pacífico na Casa que, da forma que está, essa reforma da Previdência não 

passará de jeito nenhum. Mas, no bojo disso, do desgaste que a reforma da Previdência traz 

para a Casa, se começa a discutir entre os Poderes uma reforma política que vai atingir o 

cidadão também.  

O cidadão está preocupado com a Previdência. É bom que se preocupe também com o espírito 

de corpo que passa a reinar aqui, ao quererem fazer lista fechada, aumentar fundo partidário, 

criar burocracia partidária, como se os partidos políticos estivessem muito bem com a opinião 

pública.  

Querem passar para o partido a decisão sobre a lista de candidatos, tirando do eleitor essa 

prerrogativa. Querem também dar ao partido a possibilidade de receber repasses de 4 ou 6 

bilhões, proposta sustentada pelo Senador Jucá, de um fundo constituído por dinheiro público, 

quando se discute a existência de déficit na Previdência Social.  

Vamos tomar cuidado com isso. Faço um alerta, porque este será um ano muito perigoso.  

A reforma da Previdência não passará!  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inconformismo com a tentativa de extinção da Polícia Civil no Brasil no bojo da proposta do 

Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ADÉRMIS MARINI (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus nobres 

colegas Deputados e Deputadas, eu gostaria de trazer uma reflexão: a quem interessa acabar 

com a Polícia Civil no Brasil como um todo? 

Trago tal reflexão porque estamos assistindo hoje ao sucateamento físico e humano da Polícia 

Civil, que é quem investiga, é quem instrumentaliza o inquérito policial. O que nós estamos 
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vendo, conversando com vários colegas do Brasil, é a falta de escrivães, investigadores, 

agentes, delegados de polícia.  

Existe hoje no Brasil, sim, uma verdadeira tentativa de acabar com a Polícia Civil, instituição 

que nós temos aqui a obrigação de defender, começando pela Previdência. 

E eu solicito aos nobres colegas apoio à emenda que apresentamos, encabeçada pelo 

Deputado João Campos, da qual eu sou subscritor. Por que a Polícia Civil tem que ter um 

tratamento diferente da Polícia Militar? Respeito a Polícia Militar, a valorosa Polícia Militar, mas 

o trabalho da Polícia Civil também é um trabalho insalubre e perigoso. 

Imaginem um investigador, um policial civil, com 60 anos de idade, correndo atrás de um 

vagabundo, trocando tiro. Ele vai morrer antes de se aposentar. Então, na segunda-feira, 

estarei junto com a APOCIF, na Delegacia Seccional de Polícia de Franca, discutindo as 

questões da Polícia Civil que nós estaremos aqui defendendo. 

Levo esta reflexão aos nossos colegas: vamos defender e instrumentalizar a polícia que 

investiga e coloca bandido na cadeia. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, de audiência pública 

para debate da privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, como 

imposição do Governo Federal para renegociação da dívida do Estado de Sergipe com a 

União. Divulgação de Nota dos Bispos da Bahia e Sergipe sobre o momento nacional. 

Divulgação de carta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do 

Estado de Sergipe - SINTESE sobre a Emenda Constitucional nº 287, de 2016, que trata da 

reforma da Previdência. 

________________________________________ 
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O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de dar 

como lido meu pronunciamento em que divulgo uma grande audiência pública promovida pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, na última segunda-feira, para tratar da 

privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. O Governo Federal impôs aos 

Estados uma política que os obriga a privatizar as empresas de água e saneamento. 

Ao mesmo tempo, queria dar como lido o pronunciamento em que divulgo a nota dos bispos de 

Sergipe e da Bahia produzida na assembleia que terminou ontem, em que fazem uma reflexão 

sobre as reformas que aí estão, assim como uma carta em que o Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação no Estado de Sergipe - SINTESE faz uma recomendação à bancada federal,. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgá-los no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que participamos, no 

dia 13, a convite da Ordem dos Advogados Brasil - OAB/SE, de uma audiência pública para 

discutir as consequências políticas, sociais e econômicas, bem como a viabilidade técnica e 

jurídica, da privatização da Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. 

A atividade contou com uma palestra de Abelardo de Oliveira Filho, que, entre outros pontos, 

enfatizou o descompasso do Governo diante das tendências mundiais, tendo em vista que há 

um processo mundial contra a desestatização dos serviços de saneamento básico. 

Pedro Romildo dos Santos, por sua vez, abordou, entre outros assuntos, as falsas promessas 

das privatizações, que levaram ao baixo desempenho das empresas, ao aumento das tarifas, 

ao desemprego etc., chamando atenção para o caráter nefasto da privatização para a 

população sergipana. 

Manifestamos todo o nosso apoio à luta contra a privatização, por entendermos que a água é 

um bem fundamental para a humanidade e não pode ser tratada como uma mercadoria. 

Outro aspecto que ressaltamos é nossa preocupação em perder uma empresa como a DESO, 

por sua importância social para o povo sergipano. 

Parabenizamos a OAB, em nome do Presidente da OAB - Seccional Sergipe, Henry Clay, que 

defendeu a água e o saneamento básico como bens fundamentais da sociedade e questionou 

a constitucionalidade dessa iniciativa, uma vez que os Estados e Municípios têm autonomia 

jurídica, política, administrativa e econômica. 

Na ocasião, foi lançado um manifesto contrário à privatização, com o início da coleta de 

assinaturas. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para pedir a divulgação no 

programa A Voz do Brasil da Nota dos Bispos da Bahia e Sergipe Sobre o Momento Nacional: 

Não nos deixamos abater (2 Cor 4,16). 
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Nós, bispos da Bahia e Sergipe, Regional Nordeste 3 (NE 3) da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), reunidos em Assembleia, de 13 a 15 de março de 2017, em Salvador, 

refletimos e rezamos sobre o momento nacional. 

Na convivência de pastores com o nosso povo, percebemos a sua imensa angústia e 

apreensão diante do que está acontecendo no país: caos na saúde, milhões de 

desempregados, violência, criminalização dos movimentos sociais, corrupção em vários 

segmentos, pessoas de duvidosa reputação em postos de comando. Para culminar, as 

propostas de reformas do Governo Federal, especialmente a previdenciária, ameaçam os 

direitos sociais adquiridos pela Constituição Cidadã de 1988, penalizando, sobretudo, os mais 

pobres e vulneráveis. 

Compreendemos a necessidade de diversas reformas para aprimorar o Estado Brasileiro, 

entretanto elas não devem violar direitos adquiridos e os deveres em relação ao bem comum. 

Conscientes de que somos chamados a ouvir os clamores dos mais necessitados, 

manifestamos nosso apoio e solidariedade ao povo, às suas organizações e a todas as 

entidades que lutam em defesa dos mais pobres. 

Exortamos os parlamentares a serem sensíveis aos clamores do povo brasileiro. "Ninguém 

pode se sentir exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social" (Papa Francisco, 

Evangelii Gaudium, 202). Conclamamos nossas comunidades cristãs que se unam e não se 

deixem abater. 

Na comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha 

e Padroeira do Brasil, confiantes em sua materna intercessão, pedimos que ela alimente 

nossos sonhos e sustente nossa esperança. 

Salvador (BA), 15 de março de 2017. 

Em nome dos bispos do Regional Nordeste 3 da CNBB 

Dom João Carlos Petrini 

Presidente do NE3 da CNBB 

Dom João José Costa 

Vice-presidente do NE3 da CNBB 

Dom Gilson Andrade da Silva 

Secretário do NE3 da CNBB 

Fonte: Arquidiocese de Salvador. 

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Aracaju (SE), 10 de março de 2017. 

Ofício Circular nº 011/2017 

Senhor Deputado, 
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O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe - 

SINTESE, entidade representativa de mais de 26 mil trabalhadores(as) que atuam nas escolas 

públicas de Sergipe, vem requerer a Vossa Excelência o VOTO CONTRÁRIO à Proposta de 

Emenda â Constituição (PEC) nº 287/2016, que trata da Reforma da Previdência, pelas razões 

que seguem, dentre outras: 

1. A reforma penaliza os trabalhadores em geral, em especial as mulheres que terão igualada a 

idade para a aposentadoria à dos homens. No magistério sergipano, por exemplo, a categoria 

é, predominantemente, feminina, sendo, portanto, o impacto da Reforma muito prejudicial aos 

(às) profissionais e, por decorrência, à qualidade da educação; 

2. A base de cálculo de todos os benefícios previdenciários é rebaixada por critérios que não 

se justificam diante do percentual de contribuição efetiva dos (as) trabalhadores (as). Os (as) 

trabalhadores em educação, além de terem salários aviltados durante a vida laborar, agora 

terão rebaixadas também suas aposentadorias. 

3. Os tempos de contribuição mínimo (25 anos) e máximo (49 anos) inviabilizam aposentadoria 

dos (as) trabalhadores (as), seja pelo percentual mínimo (76%) e o máximo (100$) dos 

proventos. No caso da professora da educação básica, os 25 anos de contribuição mínimos 

exigidos pela reforma corresponderão a 76% dos proventos - perda de 24%, se comparada à 

regra atual em que a aposentadoria se dá com 100% dos proventos aos 25 anos de 

contribuição. 

4. A idade mínimo para a aposentadoria aos 65 anos está em dissonância com a média de vida 

da população humilde, que mais precisa da Previdência Social, e também dos(as) 

professores(as) de educação básica, em razão das doenças profissionais inerentes à profissão. 

5. A proposta de extinção da "aposentadoria especial" para o magistério da educação básica, 

para quem estiver abaixo das idades de corte (50 anos homens e 45 anos mulheres), além de 

penalizar os que ingressaram na carreira de professor(a) com essa expectativa de direito, 

desconsidera o trabalho penoso e as graves doenças da profissão. 

Diante dessas e outras considerações que estão sendo debatidas na Comissão Especial da 

PEC 287, em especial a necessidade de se respeitar a correta destinação do Orçamento da 

Seguridade Social e de se implementar medidas para estancar os desvios de verbas 

previdenciárias - com destaque para o combate à sonegação e para o fim das desonerações e 

Desvinculações de Receitas da União (DRU), que somam juntas cerca de R$ 500 bilhões ao 

ano - o SINTESE reitera a Vossa Excelência o pedido de rejeição integral à Reforma da 

Previdência. 

Ao concluir, informamos que este Sindicato aprovou, em Assembleia Geral, a adesão à Greve 

Geral Nacional da Educação, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), com início no dia 15 de março do corrente ano, a fim de combater a PEC 

287, através da interlocução com a sociedade - sobretudo nas bases eleitorais de cada um dos 

deputados e senadores eleitos por Sergipe - trabalho este que será feito a partir de 

mapeamento dos votos apurados, por município, pelo Tribunal Eleitoral deste Estado. 

Atenciosamente,  

Ivonete Alves Cruz Almeida 

Presidenta do SINTESE 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Incentivo a Prefeitos Municipais e representantes de Câmaras de Vereadores do Estado da 

Paraíba quanto à continuidade do encaminhamento ao orador de manifestações contrárias à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Contrariedade às propostas de 

reforma previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

eu tenho recebido de diversas Câmaras Municipais da Paraíba documentos contra a reforma 

previdenciária e contra a reforma trabalhista. 

Câmaras Municipais e também Prefeitos estão trabalhando nesse sentido, porque serão 

prejudicados por essas duas reformas. 

Quero dizer aos companheiros que podem continuar encaminhando documentos, porque 

vamos fazer um dossiê para dizer que o povo da Paraíba não aceita votar a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, e tampouco a reforma trabalhista. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Nota de repúdio à repressão da polícia na cidade do Rio de Janeiro contra estudantes e 

trabalhadores em manifestação contrária às propostas de reformas previdenciária e trabalhista 

do Governo Federal, assinada por diretores do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e do 

Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

________________________________________ 

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

uma nota de repúdio da Direção do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e do Departamento 

de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde sou professor, denunciando um 

absurdo que ocorreu ontem no Rio de Janeiro. 

Ao final da manifestação fortíssima contra a precarização de direitos trabalhistas e 

previdenciários que reuniu uma multidão, jovens, diante da repressão que se dava nas ruas, 

abrigaram-se no espaço sagrado e autônomo da universidade, ali no centro, no Largo de São 

Francisco, um prédio histórico, e foram violentados da forma mais atroz: nada menos do que 

duas bombas de gás lacrimogêneo e sete das chamadas de efeito moral, aqueles petardos 

estrondosos, foram jogados por policiais militares, orientados por um Governo corrupto e 

decadente, dentro da universidade... 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Nota de Repúdio das Direções do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e do Instituto de 

História da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Lamentavelmente, como na noite de 20 de junho de 2013, a famosa "quinta sem lei", o prédio 

do IFCS-IH, no Largo de São Francisco de Paula, foi alvo da violência policial do Batalhão de 

Choque da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Após ato público plural e democrático, 

em que centenas de milhares de pessoas pacificamente manifestaram-se contra a perda de 

direitos que será produzida pelas reformas previdenciária e trabalhista do governo Federal, a 

polícia, que reprimia duramente os manifestantes por todo o centro da cidade, cercou nosso 

prédio e lançou dentro de suas dependências duas bombas de gás lacrimogêneo e mais sete 

de efeito moral. Os petardos produziram terror e pânico em quem estava no prédio. Registre-se 

que uma das bombas atingiu a porta principal e seus efeitos alcançaram o hall de entrada, 

tomando posteriormente todo o prédio. 

Se já era inaceitável a repressâo a trabalhadoras/es e estudantes no exercício de seu livre 

direito de manifestação, o fato fica agravado com o ataque ao espaço universitário. Tristes 
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tempos em que policiais violavam universidades permanecem ainda em nossa memória. A 

própría UFRJ já pagou pesado preço tendo sido vítima desta prática nefasta. 

Repudiamos veementemente à ação da polícia contra manifestantes, bem como o ataque às 

nossas dependências e nossas/os estudantes e trabalhadoras/es. Repudiamos também que 

nosso prédio, patrimônio histórico pertencente à União, tenha sido mais uma vez duramente 

agredido. Esperamos que responsabilidades sejam devidamente apuradas. 

Nos solidarizamos com as/os manifestantes vítimas da repressão policial e, por fim, 

reafirmamos a posição histórica desta casa em defesa da democracia e de seus direitos 

fundamentais. 

Marco Aurélio Santana - Diretor do IFCS-UFRJ 

Norma Côrtes - Diretora do IH-UFRJ 

Cesar Gordon - Vice-Diretor do IFCS 

Murilo Sebe Bon Meihy - Vice-Diretor do IH-UFRJ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica a órgãos da imprensa brasileira pela não divulgação de denúncia de desvio de recursos 

públicos destinados a obras da Nova Marginal Tietê, do Rodoanel e do Complexo Viário Jacu-

Pêssego, na cidade de São Paulo. Importância de vigília da população brasileira no tocante às 

propostas de reformas previdenciária e trabalhista do Governo Federal, com vistas à rejeição 

das matérias pela Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

A SRA. ANA PERUGINI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados e público que nos acompanha neste momento, antes de estar Deputada 

Federal ou Estadual ou de ter exercido mandato como Vereadora, sou servidora do Tribunal de 

Justiça. 
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Pela minha formação acadêmica, aprendi, no direito formal, no direito abstrato, que a Justiça 

deve ser absolutamente imparcial, Deputado Luiz Couto. Mas, no nosso País, no Brasil, antes 

de sermos condenados, somos executados principalmente pela grande mídia. 

Mas, estranhamente, a grande mídia não divulgou que, recentemente, no dia 4 de março, Adir 

Assad, preso desde agosto do ano passado, em Curitiba, delatou um grande esquema de 

desvio de recursos de obras da Nova Marginal Tietê, do Rodoanel e do Complexo Viário Jacu-

Pêssego, em São Paulo. Estranhamente, isso não foi denunciado. 

Esse escândalo, que só a pequena mídia denunciou, através de blogs, envolveu em torno de 

100 milhões de reais, que ele teria passado diretamente para as mãos de Paulo Vieira, ou 

Paulo Preto, que foi Diretor da DERSA na gestão do PSDB do então Governador José Serra. 

Mas isso não foi noticiado pela grande imprensa, e a população não ficou sabendo. 

Atualmente, o Governo Temer já tem entregado às mãos dos estrangeiros, inclusive com o 

financiamento dos bancos estatais - com o financiamento dos bancos estatais! -, os nossos 

minérios. E, Deputada Luiza Erundina, além de os nossos minérios estarem sendo entregues, 

na próxima semana e na semana subsequente, os nossos direitos, que estão sendo cada vez 

mais transformados em mercadorias, como a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora, 

os direitos trabalhistas conquistados a partir de 1932, também serão entregues. A nossa 

soberania está sendo entregue.  

A grande mídia também não vai noticiar que, aproximadamente, 200 mil pessoas ocuparam, 

ontem, a Praça da Sé e a Avenida Paulista. A grande mídia não vai noticiar isso. E, se o povo 

não ocupar as ruas, se não vier para as ruas, o discurso que se planeja no STF é o de que 

nem caixa dois, hoje, é crime eleitoral - foi crime, até chegar à cúpula do PSDB. 

Então, nós temos uma grande mídia parcial, uma Justiça parcial, e os direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras do nosso País sendo jogados na latrina, na lata do lixo, 

irresponsavelmente. 

Ainda ontem participamos da audiência pública que tratou da reforma das leis trabalhistas e da 

reforma previdenciária, mas estou convencida de que, se não houver contínua vigilância nas 

ruas, esses direitos não serão levados em conta, até porque a modernização e a entrega de 

nosso capital para o estrangeiro balizam as ações deste Governo e de grande parte desta 

Casa, que tem a responsabilidade de ouvir o clamor que está vindo das ruas. 

Ainda que a grande imprensa não denuncie, é nosso dever denunciar a anunciar aqui. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade da população brasileira à proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, todos viram a reação do povo brasileiro diante da deformação 

previdenciária que está sendo posta pelo Governo ilegítimo, golpista e usurpador de Michel 

Temer. 

As ruas ontem foram inundadas pela população. Foi um ato bonito de se ver. O povo brasileiro 

está acordando diante das maldades praticadas pelo Governo golpista e usurpador.  

Estamos vivendo momentos tenebrosos, e nada melhor do que povo para traçar um novo rumo 

para este País. Somente ele pode retirar e colocar governos que se substabelecem para que o 

Brasil seja um marco de progresso e não de retrocessos. 

A iniciativa de se retirar uma Presidenta eleita por 54,5 milhões de votos gera hoje dores e 

sofrimentos para o povo. A intenção sempre foi a mesma desde o início. Nós avisamos. Muitos 

foram às ruas pedindo "Fora, Dilma!", bateram panelas e proferiram ofensas, mas agora todos 

estão sentindo na pele o que está sendo realizado pelos traidores da democracia, que dizem 

estar colocando o País em ordem. Particularmente, eu não reconheço nenhuma forma que 

massacra os direitos da população e a lança numa cultura do medo querer o bem de alguém. 

São exatamente 7 meses do golpe jurídico, político e midiático contra nossa Presidenta. São 

exatamente 11 meses desde o primeiro afastamento injusto e golpista sofrido. E, desde então, 

o Brasil caiu numa mentira sem fim. O Governo mente quanto à economia, e o que se alastra é 

um mar de amargura e dificuldade a todos os setores deste País.  

Lembra-me 1964 com o golpe militar. Houve, à época, um rompimento da democracia e a 

repressão por parte dos militares. Hoje estamos diante do rompimento da democracia e da 

repressão social, só que esta última é de forma mais sofisticada, pois o que a diferencia dos 

anos passados é o tempo para se retirar a vida de um ser humano. Em 1964, matava-se 

através de torturas físicas. Hoje, mata-se o povo através de torturas psicológicas, retirando-lhe 

direitos e afundando-o num mar de incertezas.  

Porém, o poder de mudar a situação encontra-se nas mãos de todos os brasileiros e brasileiras 

que foram às ruas ontem lutar por direitos conquistados há anos. Convoco, então, o povo 

brasileiro a se manifestar ainda mais, a tomar as ruas, a exercer seu direito constitucional, para 

que o amanhã seja diferente, com mais justiça, mais progresso e mais amor.  

Parabenizo todos e todas que foram, de forma democrática, manifestar-se contra o golpe que 

está sendo realizado desde o início deste desgoverno contra o povo brasileiro.  

Gostaria que fosse dada a devida publicidade a este pronunciamento nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimento aos trabalhadores participantes de atos públicos contra a proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. Anúncio de realização, no Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Estado de São Paulo, de debate sobre a reforma 

trabalhista, com a participação de Jorge Nazareno, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Osasco e Região, e de Rafael Marques, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, hoje nós não poderíamos deixar de parabenizar todos os 

trabalhadores que foram às ruas ontem protestar contra essa famigerada reforma da 

Previdência e essa famigerada reforma trabalhista. Insistimos em dizer sempre que o que este 

Governo chama de reforma é, na realidade, a destruição do sistema previdenciário brasileiro. 

Os trabalhadores foram às ruas demonstrar sua contrariedade com essas reformas, mas 

também a insatisfação com este Governo, que privilegia cada vez mais os interesses do capital 

financeiro internacional e nacional; quer acabar com um conjunto de programas sociais para 

privilegiar o pagamento da dívida, como aconteceu com a aprovação do congelamento, durante 

20 anos, dos recursos para a saúde e para a educação. 

Nós precisamos sempre fazer as intervenções e o combate aqui. Mas, como sempre dissemos, 

é preciso que os trabalhadores se organizem e vão às ruas, para que possamos enfrentar, com 

a resistência popular, essa destruição do Estado brasileiro. 

Há outro registro importante que preciso fazer, em especial ao Presidente desta Casa, 

Deputado Rodrigo Maia. Conforme os jornais têm divulgado, S.Exa. quer encaminhar a 

tramitação da reforma trabalhista para o Senado sem que ela passe pelo Plenário, ou seja, 

com a discussão conclusiva apenas na Comissão Especial. Nós precisamos ficar atentos a 

essa prática. Não permitiremos que isso ocorra. Nós queremos fazer o debate, sim. É 

importante esclarecer a todos os brasileiros que a retirada de direitos importantes e históricos 

dos trabalhadores não pode acontecer sem que seja feito um debate e dado um amplo 

esclarecimento à população. 

E, por último, Sr. Presidente, para concluir, nós faremos amanhã - o meu mandato -, no 

Sindicato dos Bancários de Osasco, um debate acerca das reformas trabalhistas com Jorge 
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Nazareno, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e Rafael Marques, 

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que darão esclarecimentos sobre a posição 

e a opinião dos trabalhadores acerca dessas reformas. 

Eu quero aproveitar e convidar toda a população para participar desse evento. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com a recente realização de manifestações populares no Brasil contrárias a propostas 

apresentadas pelo Governo Federal, especialmente a de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

queria saudar todos os que se mobilizaram ontem no Brasil e protestaram contra a reforma da 

Previdência. Eu menciono especialmente a mobilização que ocorreu no Rio de Janeiro. Mesmo 

não tendo sido grande a divulgação, acho que há uma visível retomada do movimento popular 

para enfrentar esse golpe e essa receita de Estado mínimo que estão em curso, que 

desmontam a Previdência, desmontam o SUS. Na verdade, há um verdadeiro colapso do 

Sistema Único de Saúde no Brasil. 

No Rio de Janeiro, o meu Estado, houve divulgação hoje de casos de febre amarela. Não se 

enfrenta um problema dessa dimensão com, no caso do Ministério da Saúde, política de 

privatização do sistema de saúde. 

Vários países que adotaram a receita do Estado mínimo, essa receita neoliberal, já mostraram 

a ineficácia dela. O México recentemente implantou essas políticas de precarização da mão de 

obra, de perda de direitos trabalhistas, de reforma na aposentadoria dos trabalhadores, o que 

resulta num grande colapso social. 

Essa retomada ontem das mobilizações, portanto, é muito importante. 

O Brasil viveu em sua história quatro grandes crises econômicas: a crise econômica do sistema 

internacional na década de 30; a crise relacionada à questão da dívida externa nos anos 80; a 

crise no Governo Collor; e a atual, promovida, agravada por este Governo ilegítimo, este 

Governo descompromissado, este Governo corrupto, que, na verdade, tem sido uma tragédia 

para o povo brasileiro. 
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Eu diria que essa retomada ontem da mobilização popular em todo o Brasil, particularmente no 

Rio de Janeiro, é um alento. Podemos ter um horizonte, vislumbrar um futuro melhor para o 

País e políticas públicas comprometidas com quem mais precisa. O que está ocorrendo é 

venda do patrimônio público, como aconteceu no caso do pré-sal. Agora este Governo, com 

medida provisória, quer vender as terras do Brasil aos estrangeiros. Vamos resistir a esse 

desmonte do patrimônio público no Brasil. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

aproveitar este momento nesta tribuna para dizer que fui um dos primeiros Parlamentares do 

meu partido a me posicionar contra a reforma da Previdência. 

Eu o fiz e continuo a fazê-lo não por ter uma mentalidade ou um posicionamento de ilusão 

diante do problema que a Previdência vive. É claro que nós temos um problema, 

especialmente a médio e a longo prazo, que precisa ser resolvido. Mas o meu ponto de 

discordância com essa proposta que foi enviada a esta Casa parte de alguns princípios muito 

bem fundamentados. 

Por exemplo, a Previdência trata da questão social. Nós não temos políticas públicas no nosso 

País que atendam plenamente essas realidades. Ao contrário. Nós vimos no Governo cassado 

do PT, nós vemos neste Governo, encabeçado pelo PMDB e pelo PSDB, também com seu 

apoio, que políticas públicas na área social não funcionam. Elas não atendem de fato pessoas 

que precisam ser atendidas. Na área da saúde, então, nem se fale! 

Ainda vêm o Relator e outros Deputados nesta Casa querer tocar, inclusive, nas filantrópicas. 

Eles deveriam de fato ajoelhar-se aos pés de religiosas e religiosos que estão mantendo a 

saúde neste País a muito custo, muitas vezes sem receber recursos advindos de emendas 

parlamentares, contingenciadas pelo Governo. E agora querem tirar a imunidade. 

Eu ouvi Deputados dizerem nesta Casa, inclusive o Relator, que existem as "pilantrópicas. Mas 

existe muito mais Deputado pilantra do que "pilantrópicas". São esses Deputados que deveriam 
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ser cassados e não entidades que estão trabalhando pelo bem do nosso País, com políticas 

públicas na área da saúde. 

O segundo ponto é a questão da gestão da Previdência. Menciono as tantas fraudes, as tantas 

pessoas colocadas ali por apadrinhados políticos que não fazem a Previdência acontecer de 

fato. Há desvios, fraudes até mesmo relacionadas a benefícios, como nós sabemos, que 

muitas vezes não são atacadas. 

Diante disso, eu sou totalmente contra essa reforma. Se o nosso Governo atual tivesse de fato 

políticas públicas que atendessem à saúde, à educação e à assistência social, nós poderíamos 

sim comparar o Brasil com países desenvolvidos, como estão fazendo os defensores dessa 

reforma. Como isso não acontece no nosso País, eu sou contra. 

Eu ouço a voz daqueles que estão lá fora. Não me refiro a uma pelegada que, muitas vezes, 

sai quebrando Ministério, quebrando prédios públicos, depredando, roubando. Não, isso não 

tem que ser ouvido. Quem faz isso tem que ser metido na cadeia. Eu me refiro à população 

brasileira. Na sua totalidade, é contra essa reforma desumana que se quer fazer na 

Previdência do nosso País, tirando-se o Benefício da Prestação Continuada - BPC e mexendo-

se também na situação dos trabalhadores rurais. 

Eu sou terminantemente contra essa reforma, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação em debate sobre a proposta do Governo Federal de reforma previdenciária na 

respectiva Comissão Especial. Importância das manifestações populares contra a proposição. 

Existência de crime de responsabilidade do Governo Michel Temer ante a veiculação de 

propaganda com conteúdo inverídico em defesa da necessidade de realização da reforma 

previdenciária. Contrariedade à proposição. Inadequação da ação da polícia no Estado do Rio 

de Janeiro ante a manifestação popular contrária à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Sr. 

Presidente. 

Cumprimento os colegas e as colegas Parlamentares e todo mundo que nos ouve e participa 

do debate. 

Ontem, eu não consegui me expressar em plenário, porque fiquei durante 7 horas em debate 

na Comissão que analisa a proposta de reforma da Previdência. Foi um debate importante, 

rico, em que se discutiu a projeção dos cálculos atuariais que podem ou não sustentar uma 

proposta de reforma da Previdência. Foi um debate extremamente rico, repito, e importante, e 

eu espero que tenha sensibilizado os membros daquela Comissão. E hoje nós estamos de 

novo em debate sobre as formas de financiamento da Seguridade Social no Brasil.  

Eu ontem lamentei não poder falar em plenário, porque eu gostaria de ter registrado - e é o que 

farei agora - o dia de ontem. Nós registramos aqui, na semana passada, o 8 de Março, o 

protagonismo de centenas de milhares de mulheres por este País, levantando bandeiras 

relativas ao trabalho, à educação, contra a violência, contra a cultura do estupro, pela saúde, 

pelos direitos sexuais reprodutivos, mas todas elas colocando no centro a luta contra a reforma 

da Previdência, porque as mulheres brasileiras já perceberam que são as mais prejudicadas 

pelo projeto de reforma.  

Ontem, dia 15 de março, nós vimos mais de 1 milhão de pessoas na rua, gritando contra a 

reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista.  

A reforma da Previdência tem galvanizado amplamente os setores da sociedade e a massa 

trabalhadora deste País, e as manifestações não se limitaram às militâncias partidárias ou às 

centrais sindicais; foram manifestações populares. Pelo perfil delas, dava para ver a 

quantidade de gente do povo, da área popular presente nesses protestos e nessas 

manifestações, para além das paralisações de transporte, de educação e de diversos 

segmentos que ocorreram no Brasil. 

E por que isso? Porque a sociedade está tomando consciência, apesar dos milhões que têm 

sido gastos em comunicação para fazer uma propaganda mentirosa nas grandes redes de 

comunicação, sejam elas de tevê, de rádio ou de outros formatos, inclusive em plataformas 

digitais - contra a qual estamos hoje representando à Procuradoria-Geral da República, pois, 

para além do desvio de finalidade de recursos públicos, nós estamos vendo um desvio de 

recursos orçamentários do Orçamento da União para o financiamento dessa mídia. 

Ontem, uma juíza de Porto Alegre tomou a decisão de suspender a propaganda, mas 

obviamente temos que nos preparar para os recursos da União. Por isso, a representação na 

Procuradoria-Geral da República, porque há um crime de responsabilidade do Governo. Foi 

detectado pela assessoria e pelo Deputado André Figueiredo, do PDT, que os recursos que 

estão sendo usados para a comunicação são do Ministério do Esporte, sem nenhuma 

autorização legislativa para tal. Isso é muito grave! Isto, sim, é crime de responsabilidade! 

Ontem, os milhões de pessoas que foram para a rua, que paralisaram as suas atividades e que 

de alguma forma se manifestaram, estão dispostos a continuar lutando. Presidente, o Brasil se 

levantou e vai se levantar mais, não apenas em plano nacional, ou aqui em Brasília, mas vai 

trabalhar na base, nas cidades de base dos Deputados e dos demais Parlamentares. 

Os Deputados têm que compreender que a sua eleição depende de suas posições neste 

plenário. Nós somos pessoas públicas; as nossas posições impactam a decisão do eleitor; e 

esta é a reforma mais cruel e desumana que já se fez ao longo da República brasileira. 
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Ontem, no debate que fizemos na Comissão - e hoje isso vai ficando cada vez mais claro! -, 

percebeu-se que o Governo coloca uma perspectiva recessiva até 2060 - recessiva! -, com PIB 

decrescente, com uma produtividade decrescente, e faz promessas de um salário mínimo com 

correção de 6% ao ano. E nós sabemos que ele não vai fazer isso, porque não vai manter a 

atual política de aumento real de salário mínimo. Ora, se o PIB cai, e o salário mínimo se 

mantém dentro de um quadro falso que o Governo nos encaminha, a relação entre despesa e 

receita no PIB vai crescer - e nos encaminhou poucos dados, dizendo que não tinha acesso ao 

DATAPREV nem ao INSS para encaminhar mais dados. 

Imagine, Deputado, o Governo dizendo que não pode pegar os dados do DATAPREV e do 

INSS porque isso é oneroso! Ele desmonta o Ministério da Previdência, coloca um pedaço dele 

no Ministério da Fazenda, um pedaço no Ministério do Desenvolvimento Social, e depois dizem 

que é oneroso recolher os dados. Se o Governo não tem os dados, fez a proposta como? 

Baseado em que dados? Com que sustentação financeira se propõe uma reforma olhando 

para 2060? 

Então, quando ele reduz o PIB e deixa o salário mínimo estável, é óbvio que ele está dizendo 

que aumentou a despesa, e a relação entre despesa e receita no PIB vai crescer. Isso que o 

Governo faz, ao encaminhar para cá uma proposta de reforma que não se sustenta na análise 

dos recursos da Seguridade Social - e não se sustenta pela pouca atividade do povo brasileiro 

de cobrar o que é devido ao governo, à União -, é uma fraude. 

Agora, é importante também registrar que, ontem, nas manifestações lindas que foram feitas 

no Brasil, com protagonismo de mulheres, de jovens, de trabalhadores, de povo, novamente a 

polícia agiu de forma incompatível com a manifestação pacífica do povo. 

No Rio de Janeiro, onde havia de 100 mil a 200 mil pessoas nas ruas - era uma grande 

manifestação -, havia 19 ou 20 provocadores que se travestiram de black blocs para quebrar as 

coisas e justificar uma ação policial. O que a polícia tem que fazer, inteligentemente? Isolar os 

provocadores, e não agredir o conjunto da manifestação. A polícia jogou bomba de gás dentro 

do tradicional Amarelinho, um bar do Rio de Janeiro, na Cinelândia, onde as pessoas se 

alimentavam. Nada acontecia ali dentro que justificasse uma bomba de efeito moral ou de gás 

dentro daquele restaurante. 

Essas são ações descabidas de uma polícia que, inclusive, nem sequer está sendo paga 

adequadamente. Ao invés de isolar a provocação, agride o conjunto. Uma professora chamada 

Mônica Lima foi agredida pela Guarda Municipal e teve, segundo a imprensa, a sua perna 

fraturada, e ela estava apenas na manifestação. 

Então, há situações que nós precisamos denunciar amplamente, porque não é possível uma 

ação repressiva e agressiva contra as manifestações, em particular como a que ocorreu no Rio 

de Janeiro - falo aqui do meu Estado. 

Ontem, o próprio Senador Renan Calheiros disse que o Governo inviabilizou essa reforma da 

Previdência. É óbvio! Ele mandou uma proposta para cá sem qualquer diálogo com a 

sociedade brasileira e mesmo com o Parlamento. E uma proposta que não cabe no raciocínio 

de um Estado forte, que garanta a proteção social e que garanta os direitos que foram 

conquistados com duras lutas, com muito sangue, com muito suor e com muito trabalho. 

Querem desmontar uma conquista, depois de 65 anos da primeira Caixa de Previdência, em 30 

dias! Não vão conseguir! Eu tenho hoje a sensibilidade nítida de que esta reforma não passará 

no Plenário da Câmara dos Deputados e nem sequer chegará ao Senado da República. 
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Parabéns ao povo brasileiro pela sua luta! Estamos juntos e vamos continuar na luta para 

impedir a reforma da Previdência e a reforma trabalhista! 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Líder Jandira Feghali. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimento aos trabalhadores participantes de manifestações contra a proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. Contrariedade à proposição. 

________________________________________ 

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

parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade pela indignação que 

externaram neste dia 15 de março de 2017.  

Em muitas cidades pelo interior de Minas - são dezenas e dezenas de cidades do interior de 

Minas -, eles foram às ruas dizer a este Presidente golpista que não aceitam esta grande 

injustiça; não aceitarão este ataque às trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, 

sobretudo às mulheres. Contra elas, e injustiça ainda é maior. 

Mas o recado também foi muito claro para os meus colegas Deputados. Esse desmonte da 

Previdência, a PEC 287/16, é a grande oportunidade de muitos se redimirem com o povo em 

relação ao golpe. Apoiaram o golpe, mas agora é o momento de se redimirem, votando contra 

a PEC 287/16. 

Por isso, colegas Deputados e Deputadas que se equivocaram aqui, no dia 17 de abril do ano 

passado, entregando nossa soberania, nossas terras, as sementes, a um modelo único de 

agricultura do agrotóxico para atender à Monsanto, à Bayer, à Bunge, essas multinacionais que 

estão matando o nosso povo - sobretudo a Bayer -, este é o momento de se redimirem. 

Esse foi o recado também aos Vereadores, aos Prefeitos. Esse desmonte que está na PEC 

287/16 é um ataque aos Municípios, porque as mulheres não vão ter simplesmente que 

trabalhar mais 10 anos, não; vão ter que contribuir, pagar o boleto. Vão ter que pagar! Uma 

família de quatro, cinco pessoas da agricultura familiar, que hoje contribui sobre a 

comercialização da produção, vai ter que desembolsar uns 300 reais para pagar a Previdência. 
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Então, as mulheres vão deixar de pagar, porque não vão ter como fazê-lo; os jovens não vão 

ter como pagar. 

Então, é uma grande injustiça. Temos que barrar o todo. 

Eu até peço perdão a alguns que vêm pedindo para eu assinar as emendas, mas a minha 

indignação é tanta que dá vontade de não assinar nenhuma emenda, porque a proposta no 

todo não presta, é injusta, é indecorosa, é um absurdo, é uma agressão, é uma afronta! Acabei 

assinando, Sr. Presidente, as emendas, a fim de garantir o debate, mas sou contra toda a PEC 

287/16, na íntegra. 

Obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Existência de sinais de recuperação da credibilidade do Brasil no cenário econômico mundial, 

ante perspectiva de melhora da classificação de risco do País pela agência Moody's, segundo 

matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo. Acerto das medidas de austeridade do 

Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Presidente, Srs. Deputados, quero mostrar ao povo brasileiro que não são só notícias ruins o 

que temos. 

A Folha de S.Paulo, hoje, quinta-feira, no caderno Mercado, página 22, diz que a Moody's vê 

alta da nota do Brasil mais perto. Diz a reportagem: 

A agência de classificação de risco Moody's melhorou nesta quarta-feira, dia 15, a perspectiva 

para a nota de crédito do Brasil, citando sinais de recuperação econômica, inflação em queda e 

cenário fiscal mais claro. 

A perspectiva foi revisada de negativa para estável (...) 

Isso significa que o Brasil começa a se recuperar. Nós ouvimos aqui Deputados de Oposição... 

Quero deixar claro que eu fui Deputado de Situação no Governo da Presidenta Dilma. Estava 

sempre aqui procurando defendê-la. E Michel Temer era o nosso Vice. 
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Hoje, constitucionalmente, o mundo civilizado e o mundo democrático reconhecem isto: Michel 

Temer assumiu a condição de Presidente da República exatamente dentro dos princípios da 

Constituição. A Presidenta Dilma só deixou o Governo, foi apeada, porque o Brasil não tinha 

mais governabilidade. Está aqui o exemplo. 

Vamos lembrar, minha gente! Vamos pensar e não vamos ter memória curta! O Governo 

estava quebrado, falido, e o Brasil estava numa crise econômica da maior profundidade, a pior 

desde 1948. Agora o Presidente Michel Temer toma atitudes antipáticas - porque era muito 

bom continuar naquele nhem-nhem-nhem, blá-blá-blá, distribuindo recursos, afundando cada 

vez mais o País, dando um bom-dia, um boa-tarde para todos, sendo simpáticos, bonitinhos, 

mas deixaram o Brasil nesta situação, afundaram a nossa economia. Mas o Governo precisa 

ter credibilidade, e o Presidente Michel Temer toma atitudes, traz reformas muitas vezes 

antipáticas para a sociedade brasileira, a fim de retomarmos a confiança. É preciso salvar o 

momento do Brasil. 

Depois, quando nós voltarmos a crescer, podemos revisar tudo isso de novo! Se algum dia 

voltarem ao poder os que acham que devem apenas dar, distribuir tudo de graça para o povo, 

tudo com facilidade... Mas somente quando tivermos dinheiro! Hoje a situação da nossa 

economia é profundamente difícil. 

Precisamos entender que o Brasil está passando por um momento de dificuldade. O Governo 

Michel Temer age com austeridade, mas também com a cabeça erguida, para recuperar a 

economia, a fim de que o cidadão brasileiro volte a ter emprego. O pior é não se ter emprego. 

Não há nada pior para o ser humano do que estar desempregado. Aqueles que estão 

desempregados podem até ter algum momento...  

Estamos discutindo a reforma; ela não foi aprovada ainda. O Governo mandou uma proposta, e 

quem vai decidir é o Parlamento, pela maioria de 308 Deputados. Tem que haver alguma 

reforma? Tem que haver, mas quem vai decidir como será essa reforma será o Parlamento - a 

Câmara e o Senado. 

A sociedade brasileira tem que entender: o momento é de salvar a economia. Casa onde não 

há pão, ninguém tem razão. Cidadão que não tem emprego, esse sim está sofrendo.  

Por isso, vamos seguir juntos num caminho de recuperação da nossa economia, recuperação 

do trabalho acima de tudo, que é o que há de mais sagrado para o povo brasileiro. 

Avante, Presidente Michel Temer. Estamos com V.Exa! 

Muito obrigado. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Compromisso de voto contrário à proposta de reforma da Previdência nos termos enviados 

pelo Governo Federal. Importância de realização de reforma previdenciária com preservação 

dos direitos da população.  

________________________________________ 

O SR. CAIO NARCIO (PSDB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus 

caros colegas, aproveito esta oportunidade em que assomo à tribuna para falar sobre um tema 

que tem afligido tanto os brasileiros: a reforma da Previdência. 

É necessário que eu use este espaço para dizer do meu posicionamento, que tem sido 

desvirtuado e muitas vezes propagado de forma mentirosa. É fato que, da maneira como está, 

a Previdência não pode continuar. Porém, a qual custo e como iremos fazer essa 

transformação?  

Quero aqui deixar claro que a lei não pode retroagir sobre direitos assegurados. E este é o meu 

compromisso: jamais vou votar aqui contra a população e contra o povo.  

Quando se falam em alterações, é preciso dar o exemplo primeiro, acabando com as 

distorções do grande para o pequeno, e não do pequeno para o grande. 

Precisamos ter clareza de que o momento exige de nós sobriedade, mas compromisso. E não 

está entre os meus compromissos votar contra a população e dificultar a vida tão sofrida de 

tantos, prejudicando-os em suas aposentadorias.  

Realmente precisamos fazer uma transformação, mas não da maneira como está sendo posta 

pelo Governo, que se equivocou na proposta enviada ao Parlamento. E é preciso que eu fale 

claramente que não posso ter o compromisso de votar essa reforma nos parâmetros em que foi 

enviada a esta Casa. Não foi para isto que fui enviado para o Parlamento, não é para isto que 

usarei o meu mandato: para prejudicar aqueles que mais precisam.  

É necessário que tenhamos serenidade. A reforma que está sendo proposta pelo Governo não 

é boa, não ajuda. Ela precisa, na verdade, ser reorganizada por esta Casa. Espero que a 

Comissão Especial possa melhorá-la.  

Não é cabido que se permita ou peça que a pessoa trabalhe 49 anos para ter direito à 

aposentadoria integral. Isso não é uma proposta de aposentadoria razoável. Também não é 

possível que as pessoas só possam se aposentar em virtude de eventual invalidez se tiverem 

tido um problema em meio do exercício do seu trabalho.  

Há tantas outras coisas na reforma que não têm razoabilidade nem levam à transformação!  

O que o povo espera de nós é que demos o exemplo, que comecemos acabando com os 

exageros, com as aposentadorias milionárias que acontecem. Não são as aposentadorias 

dentro do teto de 5 mil reais do INSS que quebram a Previdência, mas as aposentadorias 

milionárias, as aposentadorias fora de prazo, com pouco tempo de contribuição. As outras têm 

o seu caminho. 
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Então, registro aqui o meu compromisso de forma clara e objetiva: da maneira como essa 

reforma foi enviada ao Congresso, eu não voto, eu voto contra ela. Acho que o Brasil precisa 

fazer uma reforma, mas uma reforma que não prejudique o trabalhador e que seja razoável. Aí, 

sim, ela terá a minha contribuição. 

Espero que a Casa possa melhorar essa reforma, para que apresentemos ao País algo que 

atenda as suas necessidades. Não adianta uma previdência em que as pessoas não recebam 

o que deveriam, como no caso do Estado do Rio de Janeiro, que quebrou.  

Precisamos fazer uma reforma que atenda a população e que não a prejudique. Para isso, 

podem contar comigo. Mas, do jeito que a reforma está, eu não voto! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a proposta do Governo Michel Temer de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais 

uma vez uso esta tribuna para falar da malfadada reforma da Previdência, que é, na verdade, 

um desmonte da Previdência Social,. Como já foi dito por muitos aqui, toda reforma é feita para 

melhorar algo, mas essa não faz absolutamente nada a não ser piorar a vida do povo 

brasileiro. 

O Presidente da República, Sr. Michel Temer, aposentou-se aos 55 anos, com um salário de 

30 mil reais. Se ele tivesse que se aposentar conforme a malfadada reforma que está 

mandando para cá, teria que começar a contribuir aos 6 anos de idade.  

Digo isso porque ele se aposentou com o salário integral, de 30 mil reais, e porque, nessa 

reforma que aí está, para alguém se aposentar com o salário integral, é preciso ter 49 anos de 

contribuição. Então, se subtrairmos os 49 anos dos 55 anos de idade em que o Presidente se 

aposentou, veríamos que ele teria que ter começado a contribuir com 6 anos de idade. Cito 

esse exemplo só para demonstrar a incongruência desse Presidente ao nos enviar uma 

reforma dessa natureza. 

Na verdade, como já dissemos, essa reforma é o desmonte da previdência pública nacional. 

Exigir que os trabalhadores brasileiros tenham 49 anos de contribuição ininterrupta é demais. 

Nenhum brasileiro conseguirá, ao longo de sua vida laboral, contribuir por 49 anos 



 

649 
 

ininterruptos. O brasileiro trabalhará em muitas empresas, fará vários outros serviços, muitos 

deles de forma informal, sem a contribuição, sem a carteira assinada. Aí ele vai chegar aos 72 

anos, 74 anos, 75 anos, 80 anos sem ter cumprido os 49 anos de contribuição para a 

Previdência e, assim, ter uma aposentadoria integral.  

O servidor público, que ingressa no serviço público, em média, com 25 anos, também só 

conseguirá ter aposentadoria integral aos 72 anos ou 75 anos de idade.  

A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Mais de 50% da população morrerá antes de 

se aposentar. Por isso, estamos dizendo que essa é a PEC da morte, uma vez que mais de 

50% dos brasileiros não poderão se aposentar depois de um longo período laboral, depois de 

um longo período de trabalho.  

Portanto, registro aqui o nosso protesto contra essa reforma da Previdência, a PEC 287, que é 

a PEC da morte. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de protestos populares no dia 15 de março contra a proposta do Governo Federal 

de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Brasil ontem deu uma verdadeira demonstração ao sair às ruas, mandando o 

recado democrático do povo brasileiro com relação à essa pauta do subdesenvolvimento que 

nesta Casa estamos tratando e vamos ter a responsabilidade da decisão. 

Ontem as expressões, o sentimento popular, os sindicatos dos trabalhadores do campo e da 

cidade e as organizações que defendem os processos de inclusão manifestaram-se com força, 

com expressão, dizendo não a essa famigerada reforma da Previdência Social, que quer, na 

verdade, pôr fim a um conjunto de legados conquistados ao longo dos anos pelo povo 

brasileiro. Ela faz parte, na verdade, da pauta de subdesenvolvimento que foi trazida por este 

Governo ilegítimo, que não tem a representação universal do voto do povo brasileiro. 
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A pauta começou no ano passado com a PEC da maldade, que agrediu com violência a Carta 

Cidadã, colocando ali o dispositivo de que não haverá, nos próximos 20 anos, no nosso País, 

investimentos na saúde e na educação. 

Agora, como aqui já dito e afirmado, esta PEC nº 287 é a PEC da morte, porque vai trazer 

processos de exclusão social, vai agredir o maior instituto de distribuição de riqueza e de 

acesso do povo trabalhador a uma garantia protegida pelo Estado brasileiro, que, ao longo dos 

anos, assim sempre o foi. 

Portanto, Sr. Presidente, está dado o recado: nós vamos aqui resistir a todos os momentos, na 

defesa dos trabalhadores, na defesa intransigente da aposentadoria pública, esse instituto que 

tem origem lá nos idos de Getúlio Vargas.  

Nós haveremos de barrar este golpe, que não é apenas agressor à democracia, mas um golpe 

que atinge o coração e a alma do povo brasileiro. 

Portanto, deixo aqui essa expressão de luta dos acontecimentos de ontem, dia 15 de março, 

para que nós todos, Deputados, tenhamos esse recado no voto da decisão contra esta 

famigerada reforma da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância de aprofundamento da discussão sobre o sistema de aposentadoria de integrantes 

das Forças Armadas. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente 

Deputado Carlos Manato, é evidente que a sociedade brasileira tem como centro a 

preocupação de debater a reforma da Previdência. Ontem as ruas deste País demonstraram 

isso. 

Há uma dimensão a que nós temos que estar atentos: da aposentadoria especial de setores 

que são diferenciados. Refiro-me aqui, entre outros, ao Sistema de Proteção Social dos 

Militares. Esta é uma discussão sobre a qual nós temos de nos debruçar. 

Passo inicialmente a registrar que a discussão em longo prazo do sistema previdenciário como 

um todo e a sua adequação à nova realidade das idades, das pessoas, do desenvolvimento 
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demográfico deste País têm que ser aferidas. Mas isso não tem que acontecer com a pressão, 

com a pressa, com a necessidade de completa desarticulação do sistema, como está sendo 

feito. 

Refiro-me aqui a isso porque, no caso específico do sistema previdenciário, nós temos setores 

especiais. Por exemplo, há os metalúrgicos, que trabalham em torno de um forno; as 

professoras, com uma situação de desgaste especial; os militares da segurança pública, numa 

situação de risco permanente; e também os militares das Forças Armadas. 

Nós às vezes desconhecemos isso. Queremos nivelar no mesmo grau, no mesmo sistema as 

diferentes situações do trabalho. Lembro aqui que, por exemplo, as Forças Armadas não têm 

nenhuma determinação de horário, não têm horas extras. Elas se deslocam para diferentes 

lugares e não têm nenhum tipo de especial proteção. 

Nós estamos aqui para discutir as particularidades de cada situação. E sugiro que nós 

possamos ler o artigo do cientista Ronaldo Carmona, que trata do problema da defesa, para 

que este País lembre que tem que cuidar das suas Forças Armadas, mas não para elas 

cuidarem da segurança pública. 

As Forças Armadas têm funções constitucionais e não podem ser reduzidas, rebaixadas para 

tratar um assunto que não lhe diz respeito. Por isso, alerto para que nós possamos 

efetivamente fazer essa discussão, com a tranquilidade de que o Brasil precisa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Sra. Deputada. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apresentação de proposta de emenda à Constituição sobre o instituto da desaposentação. 

Anúncio de voto contrário à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estou 

apresentando uma proposta de emenda à Constituição referente à desaposentadoria. Eu acho 

que um país democrático não pode obrigar alguém, mesmo que tenha direitos, a se aposentar 

e deixar de contribuir, como vinha contribuindo, numa universidade, como professor, ou como 
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trabalhador, ou como motorista. Estou colhendo aqui as assinaturas, e eu espero poder não 

apenas apresentar essa proposta, mas também aprová-la. 

Está aí essa reforma da Previdência, que, da maneira como foi elaborada, é muito ruim para o 

País. Eu vou votar contra ela, porque não dá para se aprovar algo que retira direitos adquiridos, 

principalmente dos mais humildes. Mas eu quero também aprovar, se Deus quiser, essa minha 

emenda. 

Obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Obrigado, Deputado Gonzaga Patriota. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

035.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 16/03/2017-14:12 

Publ.: DCD - 3/17/2017 - 79 ANGELIM-PT -AC 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Subscrição, pelo orador, de emendas à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração das regras da seguridade social, relativas à aposentadoria dos professores e 

de servidores públicos. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar como lido dois 

pronunciamentos. 

O primeiro se refere à emenda que apresentei à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, cujo objetivo é restabelecer os direitos dos professores da educação infantil e dos 

ensinos fundamental e médio à aposentadoria integral aos 55 anos de idade e 30 anos de 

contribuição para os homens e aos 50 anos de idade e 25 anos de contribuição para as 

mulheres. Subscrevo a emenda a essa PEC que está em tramitação nesta Casa. 

O segundo discurso se refere a todos os servidores públicos da União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal que se enquadrarem na faixa de idade prevista na regra de transição e 

cumulativamente já tiverem cumprido o quesito tempo de contribuição - 35 anos para homens e 

30 anos para mulheres -, para que permaneçam integralmente regidos pelas regras anteriores 

ao início da vigência dessa proposta de emenda constitucional. 
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São emendas, Sr. Presidente, que subscrevemos para alterar essa PEC que penaliza tanto os 

trabalhadores brasileiros. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) - Obrigado, Deputado Angelim. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham neste 

momento das galerias do plenário ou pelos órgãos de comunicação da Câmara dos 

Deputados, volto a esta tribuna para informar que subscrevi emenda à PEC da Reforma da 

Previdência com vistas a garantir a manutenção do regime especial de previdência para as 

professoras e os professores brasileiros. 

Não preciso lembrar aos senhores a importância dessa categoria profissional para o presente e 

para o futuro do nosso País. Sem estímulos concretos ao desenvolvimento da carreira dos 

professores, sejam eles do sistema público ou privado, teremos comprometido definitivamente 

o nosso crescimento econômico nas próximas décadas. 

Por essa razão assinei emenda que restabelece o direito dos professores da educação infantil 

e do ensino fundamental e médio à aposentadoria integral aos 55 anos de idade e 30 de 

contribuição para os homens e aos 50 anos de idade e 25 de contribuição para as mulheres. 

Quero conclamar todos os meus colegas professores da rede pública e privada do Estado e 

dos Municípios do Acre a que se mobilizem e pressionem os demais Deputados do nosso 

Estado a fim de evitar mais este crime que o Governo Temer e seus aliados querem impor aos 

trabalhadores brasileiros. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos assistem nas galerias do 

plenário ou pelos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados, volto a esta tribuna para 

informar que subscrevi emenda à PEC da Reforma da Previdência estabelecendo que os 

servidores públicos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal que se 

enquadrarem na faixa de idade prevista na regra de transição e, cumulativamente, já tiverem 

cumprido o quesito de tempo de contribuição - 35 anos, homem, e 30 anos, mulher - 

permaneçam integralmente regidos pelas regras anteriores ao início da vigência dessa 

proposta de emenda constitucional, ressalvada opção mais benéfica. 

Com isso, queremos garantir os direitos dos servidores que já tenham o tempo mínimo de 

contribuição mencionado acima e ainda não tenham completado os 60 anos de idade, no caso 

dos homes, e 55 anos de idade, no caso das mulheres, bem como o tempo mínimo de 10 anos 

de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria. 

Quero conclamar todos os meus colegas professores da rede pública e privada do Estado e 

dos Municípios do Acre a que se mobilizem e pressionem os demais Deputados do nosso 

Estado a fim de evitar mais este crime que o Governo Temer e seus aliados querem impor aos 

trabalhadores brasileiros. 

Obrigado. 



 

654 
 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador acerca da proposta de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. GERALDO RESENDE (PSDB-MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para deixar cristalina a minha posição 

em relação à reforma da Previdência, ao projeto que foi encaminhado pelo Governo Federal a 

esta Casa. Entendo que mudar as regras para garantir que todos, no futuro, tenham acesso à 

aposentadoria faz-se necessário neste momento. Eu, como Parlamentar, não posso me eximir 

da obrigação de buscar, junto com meus pares, uma saída para esse problema. 

Contudo, não posso concordar com pontos contidos na proposta do Governo Federal, 

sobretudo com o tempo de contribuição de 49 anos para se ter acesso à aposentadoria 

integral. Também não concordo com as regras de transição para quem tem menos de 50 anos 

de idade. Alguém que começou a trabalhar com 16 anos e hoje está com 48 anos de idade, 

portanto, contribuiu durante 32 anos, não pode ser enquadrado nas mudanças propostas pelo 

Governo Federal. 

Também sou totalmente contrário à proposta que obriga homens e mulheres a se aposentarem 

com a mesma idade. É sabido que as mulheres possuem dupla ou até tripla jornada, seja para 

cuidar da casa, dos filhos, seja para cuidar de algum parente enfermo. Por isso, defendo a 

diminuição de 5 anos do tempo de serviço das mulheres em relação ao do homem. 

Votarei contra qualquer violação de direito adquirido ou qualquer ponto da proposta que viole o 

direito dos trabalhadores que ganham menos, que exercem atividades especiais ou insalubres 

e, principalmente, o daqueles que são portadores de deficiência. Cito a proposta do Governo 

de incluir o Benefício de Prestação Continuada - BPC na reforma da Previdência. Sr. 

Presidente, o BPC é um direito garantido por lei há décadas e é direcionado às pessoas com 

deficiência e às pessoas idosas que vivem à margem do básico. Trata-se de um salário mínimo 

pago àqueles que não possuem meio de prover sua subsistência. Essa proposta não pode 
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cogitar a ideia de fazer retroceder qualquer direito que, arduamente, trabalhamos para 

conquistar. 

Contudo, é inverossímil como, mesmo investidos da função de legisladores, mesmo 

preocupados em garantir a sustentabilidade das contas públicas, mesmo voltados para a 

segurança social e previdenciária das gerações futuras, somos alvos de campanhas sórdidas, 

rasteiras, revestidas de mentiras e mau-caratismo, daqueles que se escondem atrás de 

entidades classistas, de centrais sindicais e de sindicatos de pelegos para atacar o Parlamento, 

apesar de saberem que a reforma da Previdência é um remédio amargo, mas necessário neste 

momento, desde que não viole direitos. 

Aqueles que nos criticam não podem ignorar que vivemos a maior crise econômica da história 

do País, com recessão, desemprego recorde e desconfiança do mercado externo. Esses que 

fazem campanha contra as mudanças que são necessárias no presente para se garantir o 

futuro de todos os beneficiários da Previdência Social não podem ignorar que a crise expôs 

fragilidades e problemas estruturais do Brasil. Não podem ignorar, sobretudo, que, por mais de 

1 década, o populismo irresponsável, o socialismo de fachada, a roubalheira escrachada 

tiraram o País dos trilhos. 

Foram adotadas por quase 14 anos de Governos petistas uma série de medidas 

inconsequentes que agora impõem à Nação a necessidade urgente de implantar reformas e, 

assim, devolver ao povo brasileiro o sentimento de orgulho pela Pátria e salvar o futuro desta e 

das próximas gerações. 

O descontrole das contas públicas dos últimos 13 anos promoveu quedas acentuadas do PIB, 

diminuiu a capacidade de investimento do Estado brasileiro, provocou fuga dos investidores 

internacionais. A consequência recaiu sobre o trabalhador brasileiro, que perdeu emprego, 

amargou dívidas e agora está mais pobre. Tudo isso resultou em um déficit de R$ 155,8 

bilhões, o maior rombo nas contas públicas, herdado pelo Presidente Michel Temer. 

Sr. Presidente, após promulgação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que limita por 20 

anos os gastos públicos e reorganiza as contas do Governo, o Congresso Nacional exercerá 

um novo protagonismo, ao se debruçar na implantação da reforma da Previdência. Ela é de 

extrema importância, pois, sem ela, os gastos continuarão nas alturas e, em aproximadamente 

20 anos, o Brasil não conseguirá mais honrar seus compromissos com aqueles que 

contribuíram por uma vida inteira. Estaremos diante de um colapso total do sistema 

previdenciário brasileiro, numa crise generalizada, com o Estado brasileiro falido, e a culpa 

será de todos nós! 

Hoje, a conta não fecha. As receitas primárias da Previdência são de R$ 627,2 bilhões, e as 

despesas, de R$ 796,6 bilhões. Logo, o rombo é de R$ 169,4 bilhões. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o objetivo desta reforma é também garantir 

sustentabilidade ao sistema, promover a igualdade entre os regimes dos trabalhadores da 

iniciativa privada e dos servidores públicos. O papel do Congresso Nacional é fazer os ajustes 

necessários ao texto, para que se adequem à realidade da vida dos brasileiros, promovendo 

uma reforma mais justa para a população. 

Ao contrário do que muitos dizem por aí, a reforma da Previdência não prejudica os mais 

pobres. Eles já se aposentam por idade, geralmente perto dos 65 anos. Além disso, o salário 

mínimo será mantido como piso previdenciário. Da mesma forma, serão mantidas as 

aposentadorias especiais para pessoas com deficiência e para segurados cujas atividades 

sejam exercidas sob condições que efetivamente prejudiquem a saúde. 
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Reconstruir o Brasil e entregá-lo aos brasileiros é urgente. As discussões desta reforma 

chegam a este plenário em semanas. Este Parlamentar e o PSDB não irão se furtar à 

obrigação de devolver a esperança de dias melhores a milhares de famílias e lares desta 

Nação. 

O PSDB é o partido que apresentou o maior número de emendas ao projeto que está sendo 

discutido. Fazemos isso para dar equilíbrio à proposta do Governo. Somos a favor da reforma, 

mas não abriremos mão de trabalhar para que ela seja menos danosa ao conjunto da 

sociedade, sobretudo em aspectos como regra de transição, tempo mínimo de contribuição e 

idade mínima para requerer o benefício. Todas as propostas serão debatidas e haveremos de 

encontrar, com fé em Deus, um conjunto de medidas capaz de equilibrar as contas públicas e 

atender as expectativas da sociedade. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da 

Casa e no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - V.Exa. será atendido. 
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Sumário 

Análise do artigo intitulado A Política de Defesa e o Governo Temer, de autoria do Prof. 

Ronaldo Carmona, publicado no Blog do Renato. Apoio do PCdoB à manutenção do regime 

especial de aposentadoria dos militares das Forças Armadas.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Deputado Luiz Couto, da minha querida Paraíba; caros Deputados e queridas Deputadas, 

venho a este plenário, mais uma vez, para comentar alguns aspectos importantes do artigo A 

Política de Defesa e o Governo Temer, publicado pelo professor e pesquisador Ronaldo 

Carmona, no Blog do Renato. 

Nós estamos vivendo uma crise econômica e fiscal, é evidente. Nessas horas, nós temos que 

ter clareza do caminho a seguir. Nós não devemos tomar posições pontuais e táticas nesses 
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momentos. Nós precisamos saber o que é essencial para o País mesmo em época de crise. 

Digo isso porque o artigo do Prof. Carmona se refere a uma publicação da Folha de S.Paulo 

que registrava ter havido um aumento de recursos para a Defesa no ano de 2016. 

É claro que a crítica que o Prof. Carmona faz é quanto ao critério usado. O ano de referência é 

2015, um ano atípico, em que esta Casa paralisou inteiramente todo o processo de 

desenvolvimento do debate sobre a crise para tomar medidas com o objetivo único de 

conseguir impedir a Presidente Dilma de continuar governando. 

Nós temos que tomar como referência os anos de 2014 e 2016. Nós precisamos registrar - esta 

é a verdade - que no ano de 2016, em comparação a 2014, nós tivemos uma redução nos 

investimentos de 3 bilhões e 100 milhões de reais, que significa exatamente a questão 

essencial para os investimentos nos projetos estratégicos. 

O Prof. Carmona ressalta um aspecto: primeiro, nós temos de ter preocupação. O papel das 

Forças Armadas não pode ser deslocado para cuidar da segurança pública. As Forças 

Armadas têm o papel constitucional de defesa da Nação, de defesa de suas fronteiras, de se 

preparar para os desafios estratégicos que nós temos, e não se rebaixar para cuidar da 

segurança pública. 

Vamos reforçar a estrutura de segurança pública! Vamos garantir investimentos, 

equipamentos, políticas de apoio aos agentes públicos e militares, mas não vamos confundir as 

funções das Forças Armadas. 

O segundo aspecto é a necessidade de debate - nós estamos em um momento de crise - sobre 

questões essenciais que nós temos de assegurar, como investimentos nos projetos 

estratégicos das três Forças. Às vezes, as pessoas dizem: "Vamos botar as Forças Armadas 

para cuidar das ruas nessa crise que nós enfrentamos". 

Por que não destinamos mais recursos para o sistema de fronteiras que está sendo construído 

e implantado pelo Exército Brasileiro, a fim de que se desenvolva de forma acelerada e, 

consequentemente, impeçamos que entrem no Brasil armas, drogas e contrabando? Nós só 

deteremos essa prática se conseguirmos reforçar os investimentos nessa área para as Forças 

Armadas. 

Quero lembrar que há um terceiro aspecto para o qual devemos estar atentos. O debate sobre 

reforma da Previdência tem que levar em conta certas particularidades da sociedade brasileira 

e dos trabalhadores. Há uma diferença. Evidentemente, nós do PCdoB defendemos a 

manutenção da aposentadoria especial, porque o metalúrgico que está diante de um forno, 

uma professora ou um militar que corre risco na rua tem que ter uma diferenciação. Porém, 

deve-se manter a diferenciação do sistema previdenciário das Forças Armadas, do sistema de 

proteção social e militar, porque esse tempo de trabalho não é igual ao tempo de trabalho de 

qualquer outro trabalhador urbano ou de outros áreas. 

É preciso que atentemos para essas preocupações, porque este País só se defenderá se 

mantiver um desenvolvimento autônomo, com a soberania militar garantida e, sobretudo, com a 

convicção de que a democracia é o único caminho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Obrigado, Deputada Jô Moraes. 
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Sumário 

Aumento da produção de alimentos orgânicos no Estado de Santa Catarina. Lançamento, pela 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, de questionário online com vistas à orientação 

de políticas públicas para o setor. Emprego de recursos do Programa Santa Catarina Rural 

para fiscalização de produtos disponibilizados ao consumidor como orgânicos. Importância da 

eliminação de privilégios e da garantia dos interesses do professor, do segurado especial e do 

agricultor familiar na reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

demais colegas parlamentares, inicialmente ocupo a tribuna o lhes informar que a produção de 

alimentos orgânicos está ganhando cada vez mais espaço em Santa Catarina. Os produtores 

estão atentos à demanda por alimentos mais saudáveis, e os consumidores são cada vez mais 

exigentes. 

Procurando conhecer melhor esse mercado e as demandas dos produtores e consumidores, a 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca lançou um questionário, disponível online, que 

irá orientar as políticas públicas voltadas para este setor tão importante. 

As perguntas podem ser respondidas pela sociedade em geral e também pelas pessoas 

envolvidas diretamente na produção de orgânicos. Com o objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre o que pensam produtores, técnicos, público consumidor e outros agentes envolvidos com 

a produção orgânica de alimentos, as informações serão úteis para propor ou elaborar políticas 

públicas sintonizadas com a realidade do segmento, além de orientar os trabalhos de análise 

de resíduos, identificando os pontos fortes e fracos na produção de orgânicos em Santa 

Catarina. 

Com os recursos do Programa Santa Catarina Rural, serão feitas, em 90 Municípios, na 

produção e no comércio, coletas de amostras de alface, repolho, banana, batata, cebola, 

cenoura, maçã, morango, tomate, pimentão, arroz, feijão e brócolis que chegam ao consumidor 

sob o rótulo de orgânicos. 

O trabalho de acompanhar e fiscalizar produtores, pontos de venda e empresas certificadoras 

de vegetais orgânicos acontece desde 2012 e, em média, 95% das amostras inspecionadas 

estão em conformidade com a legislação. O Programa de Monitoramento da Produção 
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Orgânica é considerado destaque nacional por sua amplitude: ao todo são monitorados 

aproximadamente mil produtores de vegetais orgânicos, distribuídos em todas as regiões do 

Estado. De 2012 a 2017, foram examinadas cerca de 1.700 amostras, metade delas coletadas 

no produtor e outra metade, em pontos de venda. Trata-se de uma ação muito importante, que 

irá identificar os pontos fortes e fracos na produção de orgânicos em Santa Catarina. 

Por meio deste pronunciamento, Sr. Presidente, divulgo mais essa boa notícia do Estado de 

Santa Catarina. 

Sr. Presidente, aproveito os minutos que me restam para dizer que os assuntos que estão em 

pauta hoje são a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. É claro que a mais polêmica é 

a reforma da Previdência. Todos os dias, nós respondemos a muitas perguntas por meio do 

WhatsApp, e o apelo geral da população é para votarmos contra a proposta. 

Quero destacar aqui a minha posição pessoal. 

Eu gostaria que, primeiro, nós fizéssemos aqui a reforma da Previdência dos privilegiados. 

Para nós que temos os números, ficou bem claro que a conta não fecha. Segundo o Ministro 

da Fazenda, Henrique Meirelles, que já esteve com a nossa e com outras bancadas, expondo 

e comprovando, temos um rombo de 150 bilhões de reais. E a tendência é piorar, porque 

menos gente entra no mercado de trabalho e há mais pessoas idosas. A conta não fecha e, 

cada vez mais, não vai fechar no futuro. 

Então, eu defenderia, primeiro, que fizéssemos uma reforma que atingisse os privilegiados, 

aqueles que ganham altos salários, que teriam que dar a sua contribuição - porque 88% da 

população recebem até 3 salários mínimos. Quer dizer, a minoria da população, 1 milhão e 

poucos privilegiados, representam mais do que 30 e poucos milhões, que são a maioria do 

povo brasileiro. 

Nesse sentido, temos que ter muita sensibilidade e usar de muita empatia na hora de dar o 

nosso voto. Nós temos que olhar principalmente para o professor em sala de aula, para o 

segurado especial, para o agricultor familiar, que trabalha no meio rural. É muito pesado passar 

a idade mínima para a aposentadoria para 65 anos - hoje são 55 anos para a mulher e 60 para 

o homem. 

Tenham certeza de que nós vamos encontrar soluções para não cometermos injustiça com a 

reforma da Previdência. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos a autoridades políticas de Municípios do Vale do Jequitinhonha, Estado de 

Minas Gerais, presentes a Brasília, Distrito Federal, para apresentação de demandas das 

respectivas comunidades. Compromisso de exercício do mandato parlamentar em prol da 

agricultura familiar mineira. Apresentação de emenda à Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, com vista à manutenção das 

idades mínimas de homens e mulheres para obtenção da aposentadoria. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ SILVA (SD-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero cumprimentar 18 

cidades do Vale do Jequitinhonha, do Vale de Mucuri, de Alto Rio Pardo, do norte de Minas, 

que estiveram aqui em Brasília representadas trazendo demandas das comunidades rurais, da 

agricultura familiar pelos Vereadores Fabinho de França, Selminha, Patrícia e Junior, 

assessorados por Adriana. 

Quero cumprimentar todos os Municípios que estiveram aqui representados e reforço, 

Presidente Luiz Couto, nosso compromisso com a agricultura familiar. O Município, que é o 

maior produtor de doce de marmelo de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, acredito, tem 

uma agricultura familiar forte. Uma das demandas importantes que eles nos trouxeram foi 

exatamente apoiada numa emenda que apresentei à reforma da Previdência de manter 55 

anos para a mulher e 60 anos para o homem se aposentarem. 

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento seja publicado no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Panorama das possíveis consequências da aprovação da proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária para a população pobre do Brasil. Repúdio à proposição.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Penso que muito se quer esconder 

do sentido da Proposta de Emenda à Constituição n° 287, de 2016. Ela não é uma reforma da 

Previdência, é a destruição da Previdência Social. Ela é o processo mais contundente de 

exclusão daqueles que menos ganham neste País. É a perpetuação de uma desigualdade que 

marca as entranhas deste País chamado Brasil, que ainda nem fez o luto dos seus períodos 

traumáticos, seja o colonialismo, seja a ditadura, seja a escravidão. 

Digo isso por quê? Porque nós vamos ter um contingente imenso de brasileiros e de brasileiras 

que não vai se aposentar porque não tem condição de viver até 65 anos, nem vai ter a 

permanência no mercado de trabalho que lhe assegure os 25 anos necessários para sua 

aposentadoria. Esse é o processo mais profundo de exclusão. Está-se excluindo as viúvas e os 

viúvos, porque vão receber uma pensão correspondente a 50% e desvinculada do salário 

mínimo. Não vai haver mais salário mínimo para as pensões, cada dependente receberá 10%, 

e na medida em que atingir 21 anos, ou 24 anos, se estudante for, acabará perdendo este 

percentual. Então, é uma das mais profundas exclusões que este País já vivenciou. E digo isso 

sem medo de errar. 

Mexe-se no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, ampliando-se a idade de 70 anos para 

as pessoas terem direito a este benefício, que também estará desvinculado do salário mínimo, 

e que atinge quem ganha um quarto de salário mínimo per capita como renda familiar. O 

benefício é destinado às pessoas com deficiência e em extrema pobreza e, ao mesmo tempo, 

às pessoas idosas, que não terão mais 65 anos para ter direito ao benefício, mas 70 anos. 

Nós temos um dos mais profundos processos de proteção social: 98% dos idosos deste País 

são protegidos. Se passar essa destruição da Previdência, vamos ter mais de 25% dos idosos 

deste País absolutamente à margem de qualquer proteção social. E aqui me vêm dizer que é 

preciso fazer um ajuste. Vão ajustar a aposentadoria, impedindo milhões de brasileiros de se 

aposentarem? 

Cinquenta e sete por cento dos Municípios têm expectativa de vida menor que 65 anos; e 70% 

dos Municípios têm como principal renda a própria aposentadoria, particularmente a 

aposentadoria rural, que está destruída. Caso se mude o processo de contribuição e, ao 

mesmo tempo, se considere que a população entra mais cedo no mercado de trabalho, essa 

população vai ter dificuldade de se aposentar. 

Nós estamos vivenciando uma proposta de emenda à Constituição em que há o 

recrudescimento das desigualdades, inclusive das desigualdades entre homens e mulheres. As 

mulheres trabalham mais do que os homens. Se passar a reforma com 65 anos, se passar 

essa proposta, as mulheres vão trabalhar quase 10 anos a mais do que os homens. As 

mulheres têm dupla e tripla jornada, com paredes e tetos de vidro que são invisibilizados pelo 

Presidente da Casa. Não ouse o machismo e o sexismo se apropriar da fala das mulheres e 

dizer que elas querem idade igual para a aposentadoria porque querem igualdade. 
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Todas e todos nós sabemos que a diferença de tratamento se dá no reconhecimento da 

desigualdade. É preciso reconhecer que há paredes e tetos de vidro, a dupla e a tripla jornada, 

que fazem as mulheres trabalharem mais. 

A sociedade que faz com que milhões de mulheres tenham medo de voltar para casa porque 

serão vítimas de violência doméstica é a mesma que submete a mulher aos empregos mais 

precários, ao maior número de demissões e, ao mesmo tempo, aos menores salários. 

Esta não é uma reforma da Previdência, mas a destruição da Previdência Social. Aqueles que 

têm condição irão fazer fila e serão clientes da previdência privada. Aliás, o maior articulador 

da proposta de eliminação da Previdência, que está na PEC 287, o Sr. Marcelo Caetano, é 

Presidente do Conselho de Administração de uma das maiores empresas de previdência 

privada do Brasil. Aqueles que têm condições irão para o mundo da previdência privada, e os 

que não têm serão jogados na vala da pobreza, da miséria. 

Um país que avançou nos últimos 13 anos, de forma contundente, para eliminar as 

desigualdades agora está com uma proposição que aumenta a desigualdade e exclui, exclui e 

exclui. Por isso nós estamos dizendo "não", "não" e "não"! 
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Sumário 

Inconformismo com o encaminhamento pelo Governo Federal da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, sem debate 

prévio com a sociedade civil organizada e com as entidades públicas e privadas interessadas 

na matéria. Denúncia de má gestão dos recursos da Previdência pelos sucessivos Governos 

do País. Preocupação com a situação de abandono do sistema prisional brasileiro. Repúdio à 

concessão de benefícios assistenciais com valor inferior ao do salário mínimo. Reprodução de 

excerto de matéria da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

- ANFIP sobre desvinculação de receitas da União com prejuízos à Previdência Social. 

Importância de reação da sociedade brasileira contra a proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado. 
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Sr. Presidente, Deputado José Fogaça, Sras. e Srs. Parlamentares, Brasil que assiste à 

sessão, eu quero falar hoje sobre a incompetência e a falência do Governo passado e o 

descalabro do Governo presente. Eu não sei o que é pior. 

Enviar uma reforma da Previdência sem que a sociedade civil organizada, as entidades, os 

sindicatos, as associações, as federações, a confederações, a Magistratura, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e os trabalhadores brasileiros tivessem sido ouvidos antes é um 

descalabro. 

É preciso que uma reforma comece de dentro para fora. Vamos rever a questão da DRU - 

Desvinculação das Receitas da União. Vamos rever os gargalos da Previdência, vamos atacar 

pontos importantíssimos que o Brasil tem como, por exemplo, a própria violência. Nós temos 

hoje 650 mil apenados, nós temos hoje no Brasil uma média de 60 mil homicídios por ano, e 50 

mil, 55 mil pessoas morrem de acidentes automobilísticos nas estradas brasileiras, fora os com 

sequelas. Há alguns anos o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada disse que nós 

temos 300 mil internações por ano nos hospitais brasileiros com pessoas vitimadas por 

acidentes nas estradas. 

No que isso fere a Previdência? Quais os fatores para que a Previdência brasileira tenha 

problema? E a corrupção interna da Previdência? Onde estão os rombos da Previdência? 

Alguma auditoria já foi feita nesse sentido? Nada foi feito, nem pela ineficácia do Governo 

passado e nem pelo descalabro do Governo de hoje. 

Ora, nada pessoal contra o Presidente da República, mas eu quero ter um Presidente da 

República, nós já tivemos uma Presidenta, e não quero faltar ao respeito, e agora eu não quero 

ter um "Presidento". Eu preciso ter um Presidente da República e não um "Presidento", que 

envia goela abaixo matérias do nível da reforma da Previdência. Nós precisamos ter um 

Governo, sim, de transição, um Governo que venha a pacificar, apaziguar e colocar o Brasil 

nos trilhos, não da noite para o dia, porque isso não se consegue. 

Há um ditado que diz que paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. E não 

adianta mandar uma reforma da Previdência para o Brasil dessa maneira. Já começo a dizer 

que sou radicalmente contra a reforma da Previdência, sem que haja antes uma consulta à 

sociedade civil organizada, sem que converse com o Parlamento antes de enviar uma PEC 

para esta Casa, para ser aprovada de maneira açodada, tirando Parlamentares da CCJ, de 

outros partidos que estariam votando contra, para, depois, apresentar a proposta aqui, para 

ferir trabalhadores brasileiros, para ferir os operadores de segurança pública do Brasil. 

Os operadores de segurança pública do Brasil estão apavorados. Eles não podem ser tratados 

da mesma maneira que o cidadão comum. Da mesma forma, os trabalhadores rurais não 

podem ter o mesmo tratamento, as mulheres não podem ter o mesmo tratamento, e eu vou 

falar sobre isso. 

Mas já que eu comecei a falar também sobre a questão da segurança pública e no que isso 

incide na Previdência, em rombos para a Previdência, em crises para a Previdência, eu quero 

falar também sobre a questão do sistema prisional brasileiro, porque os agentes penitenciários 

estão apavorados. São 110 mil agentes penitenciários no Brasil que não estão incluídos no art. 

144 da Constituição brasileira, enquanto temos uma PEC que tramita há 13 anos nesta Casa, 

que é a PEC 308, e não se resolve. 

Diga-se de passagem, Presidente José Fogaça, quando aconteceu a crise prisional - 

aconteceu não, nós já estamos em crise prisional há muitos anos no Brasil -, quando eclodiu o 

problema, eu nunca vi tanto engenheiro de obra pronta ir para a imprensa falar tanta bobagem 
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sobre o sistema prisional. Quem conhece o sistema prisional é o agente penitenciário, que está 

de fora da Constituição, passando problemas com a reforma da Previdência. 

Temos aí a PEC 534, das guardas municipais. Pelo menos 130 mil guardas municipais no 

Brasil estão extremamente preocupados. Os guardas municipais estão preocupados com a 

reforma da Previdência. As Polícias Civis, os Corpos de Bombeiros, a Polícia Federal, a Polícia 

Rodoviária Federal, como nós estamos? 

A Polícia Federal teve agora um adicional de fronteiras, há 3 ou 4 anos, que até hoje não foi 

pago. E os policiais federais estão nas fronteiras tendo os problemas que têm. E nós com uma 

reforma da Previdência da maneira que nós temos aqui hoje. 

Quero dizer que sou contra essa reforma. Já assinei mais de 200 emendas. E fiz também 

várias emendas. E fiz essas emendas a pedido de instituições, de entidades. E as assinei a 

pedido de todos os Parlamentares, porque eu quero que embolemos o meio de campo lá na 

Comissão. 

Eu quero que a Comissão tenha muito trabalho e que tenhamos o tempo adequado para que 

essa reforma volte para onde ela nunca deveria ter saído da maneira que saiu: que ela volte 

para o Planalto Central, que ela volte para a Presidência da República. Que o Presidente puxe 

essa reforma de volta e comece da maneira que deveria começar, não a impondo goela 

abaixo! 

Chega de imposição goela abaixo nesta Casa! Já tivemos o PLP 257, já tivemos a PEC 241, já 

tivemos outras coisas goela abaixo, e agora temos uma reforma da Previdência, com uma 

insatisfação popular como há muito tempo não é vista. Não podemos viver dessa maneira. 

Quero dizer que os trabalhadores não podem continuar sendo feridos dessa maneira, pois 

perdem a esperança da tão sonhada aposentadoria. 

A proposta de emenda à Constituição contém justificativas errôneas e abusos contra direitos 

sociais. Os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos estão sendo desconstituídos, 

desconstruídos nesta proposição. A alteração desta proposta desfigura o sistema atual da 

Previdência Social. 

Tenho recebido, em meu gabinete, várias visitas de associações e e-mails de todo o Brasil. O 

povo brasileiro está completamente desesperado. 

Já é sabido que um trabalhador começa a contribuir aos 18 anos vai se aposentar aos 67 anos. 

Sabendo que a expectativa de vida do povo brasileiro é de 75 anos, o cidadão vai trabalhar - 

como já é sabido e foi amplamente divulgado - 49 anos para usufruir 8 anos, se é que vai 

chegar a atingir essa média. As propostas são completamente vergonhosas! 

Outro absurdo que também já foi amplamente divulgado foi a fixação da mesma idade de 

aposentadoria para homens e mulheres. Isso não é razoável, foge da razoabilidade. As 

mulheres, com a jornada de trabalho que muitas vezes têm, não podem ter o mesmo 

tratamento que os homens. 

O trabalhador ter que contribuir 49 anos para ter acesso ao benefício integral é completamente 

desrespeitoso, Deputado José Fogaça. 

Ora, o trabalhador rural também está sendo prejudicado com a presente proposta. Existem 

vários estudos que comprovam que a expectativa de vida do trabalhador rural é inferior à do 
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trabalhador urbano. O grupo não pode ser equiparado aos demais, pois as condições de 

trabalho são notadamente diferentes. 

Outra categoria que está sendo igualada é a dos professores, que são submetidos a uma carga 

elevada de estresse, ao excesso de responsabilidades e a maior violência, presente cada vez 

nas escolas. Além disso, cumprem uma extensa jornada em função da baixa remuneração. 

Muitos desenvolvem problemas ortopédicos, devido às horas em que ficam em pé, alergias ao 

pó de giz, problemas vocais e outras inúmeras intervenções na saúde em função da atividade 

laboral.  

E por falar em risco, não posso deixar de fora deste pronunciamento os operadores de 

segurança pública, como eu já coloquei. 

Ademais, o Governo propõe o fim da acumulação dos benefícios da pensão com a 

aposentadoria. Trata-se de benefícios distintos. Portanto, um não deve anular o outro. Só falta 

querer limitar o cidadão a possuir apenas um imóvel, um carro, um filho. Nem a China mais 

está limitando isso. Já abriram para que outros filhos as famílias tenham. Não demora muito 

para isso acontecer no Brasil. Essa proposta não deve prosperar. 

Isso tudo sem falar nos trabalhadores expostos a agentes insalubres. Passa a ser exigida a 

comprovação do exercício de atividades que efetivamente prejudicam a saúde, ou seja, tem 

que estar comprovado o dano à saúde do trabalhador para que venha a ter direito à 

aposentadoria especial. Como assim? Não haverá mais a proteção pela diminuição da 

exposição das situações que são potencialmente prejudiciais à saúde? Não basta estar 

exposto ao dano? A perda das condições de saúde deve ocorrer de fato? O que é isso? 

Falência do passado e irresponsabilidade do presente. O Estado deveria agir com políticas de 

prevenção, não com políticas paliativas. O Estado vai jogar com a vida do trabalhador ao invés 

de protegê-lo devidamente? 

E mais: a PEC propõe que, independentemente da insalubridade, sob nenhuma condição, a lei 

não poderá conceder aposentadoria ao contribuinte com idade inferior a 55 anos, fora que o 

valor do benefício será diminuído proporcionalmente. A insalubridade e a presença de 

condições prejudiciais, a integridade física ou deficiência exigem para a proteção da saúde um 

menor tempo de contribuição do trabalhador para diminuir a sua exposição aos agentes 

nocivos. Com a reforma, esse menor tempo de contribuição significará sempre uma 

aposentadoria menor, pois o benefício será sempre proporcional. 

Quero também registrar aqui o meu repúdio aos benefícios assistenciais abaixo de um salário 

mínimo. Se um salário mínimo já não é suficiente para cobrir despesas básicas, quem dirá em 

relação a esse caso aqui dito! 

O salário tem como finalidade propiciar habitação, higiene, vestimenta, transporte, educação, 

saúde, lazer e alimentação ao empregado e à sua família. E o salário mínimo representa o 

menor valor que o trabalhador deve perceber para prestar as mais básicas necessidades. Não 

é justo o valor do benefício ser inferior ao do salário mínimo! O trabalhador contribuinte faz jus, 

pelo menos, ao salário mínimo. Receber menos que isso é inconstitucional! 

Quanto ao aumento da idade mínima exigida para recebimento do benefício assistencial de 

prestação continuada, o BPC, também não pode vingar. Majorar a idade de 65 para 70 anos é 

uma perversidade. Se para um idoso de 65 anos receber o benefício já é uma penúria, 

imaginem aumentar o requisito de idade para 70 anos. Serão 5 anos a mais de privações, e 

abaixo do salário mínimo! 
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O que também poderá ocorrer com o benefício assistencial para as pessoas com deficiência: 

receber o benefício abaixo do mínimo. A PEC dispõe que o grau de deficiência definirá o 

acesso ao benefício e o seu valor.  

Com efeito, o benefício no valor de um salário mínimo é um direito social fundamental da 

pessoa com deficiência e da pessoa idosa. A inovação legislativa proposta é anacrônica e 

atinge o princípio da vedação do retrocesso social. É inaceitável a redução de um direito social 

garantido constitucionalmente, mesmo que parcialmente. 

A presente proposta não leva em consideração os custos indispensáveis aos cuidados da 

pessoa com deficiência, que, segundo a ONU, aumenta-se em torno de 33% em relação a uma 

família sem pessoas com deficiência. 

Em referência aos idosos, é de conhecimento de todos que os custos são consideravelmente 

majorados. São colocados mensalmente no rol de gastos: remédios, fraldas geriátricas, 

cuidadores, consultas médicas, dentre outros. 

A Constituição brasileira garante a dignidade da pessoa humana como um de seus 

fundamentos. Vamos respeitar a nossa Carta Magna, nosso Presidente da República e não 

"Presidento" da República! 

Se o Governo Federal entende que é preciso discutir eventuais ajustes em benefícios 

assistenciais, que o faça em momento distinto, após amplo e profícuo diálogo com os 

movimentos sociais e representantes dos segmentos sociais que necessitam exercer seu 

direito à assistência social. Falência do Governo passado, irresponsabilidade do Governo 

presente. 

Outro fator importante a se pontuar são as justificativas que o Governo expõe em seus 

discursos e propagandas para motivar a aprovação das severas medidas apresentadas. 

A tal crise financeira e o déficit nas contas públicas não estão bem explicados. Fatos obscuros 

estão sendo utilizados para embasar a PEC. A OAB publicou carta referente ao tema. 

"Para a OAB, o tão divulgado rombo da Previdência não existe. Usar esse argumento 

evidenciaria "grave descumprimento" à Constituição Federal, que insere a Previdência no 

sistema de Seguridade Social, juntamente com as áreas da Saúde e Assistência Social - 

sistema que, de acordo com a carta, tem sido, ao longo dos anos, altamente superavitário em 

dezenas de bilhões de reais." 

Afora esses dados, temos o mecanismo de Desvinculação de Receitas da União - DRU, que 

permite que 30% dos recursos da Seguridade Social sejam destinados para outros fins, 

inclusive para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a 

Constituição. 

A ANFIP publicou matéria sobre a desvinculação de receitas da DRU: 

"(...) a CRFB/88 concedeu aos cidadãos direitos inéditos, tais como saúde para todos 

(independente do trabalho), assistência aos necessitados e um rol de benefícios àqueles que 

estivessem filiados ao sistema previdenciário de causar inveja em qualquer país desenvolvido. 

Findo o prazo do art. 3ª do ADCT, a primeira Emenda Constitucional de Revisão (ECR), 

aprovada em 1994, instituiu para os exercícios financeiros de 1994 e 1995 o Fundo Social de 

Emergência, com o objetivo de custear as 'ações dos sistemas de saúde e educação, 

benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada. 
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Temos visto aqui agora um plenário vazio, mas um Brasil atento pela TV Câmara ao que está 

acontecendo nesta Casa. 

Aqui começou o problema da desvinculação das receitas federais, pois o novo Fundo era 

integrado com tributos vinculados a despesas específicas, tais como Previdência Social e 

Programa de Integração Social (PIS) que passariam a ser utilizados em "outros programas de 

relevante interesse econômico e social". 

O período inicialmente estimado, 1994 e 1995, foi dilatado pela Emenda Constitucional nº 10, 

em 1996, por mais 2 anos, isto é, até 1997. Agora, sob o nome de Fundo de Estabilização 

Fiscal, recursos arrecadados para a Seguridade Social poderiam ser utilizados pelo Governo 

em "despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e 

social". 

Novamente, entendeu-se ainda ser necessário prorrogar por mais 2 anos a existência do 

Fundo, e assim o fizeram, mantendo seu funcionamento até 31/12/1999, por meio da Emenda 

Constitucional nº 17, de 1997. 

Terminado o prazo da Emenda nº 17, de 1997, outra fora a proposta: a Emenda Constitucional 

nº 27, de 2000. O novo diploma sacramentou o instituto da Desvinculação das Receitas da 

União.  

A sistemática também sofreu alterações: ao invés de colocar parte da arrecadação vinculada 

em um Fundo, o Governo agora poderia gastar livremente 20% da arrecadação." 

O Governo passou a empregar esses 20% da receita da forma como melhor entendesse, 

mesmo sabendo que eram arrecadados para a Saúde, Previdência e Assistência Social. Não 

foi cumprida a sua finalidade. 

Se considerarmos que em tudo - ou em quase tudo - que se compra ou se vende, que se paga 

ou se recebe, incide contribuição social, seria desnecessário utilizar esse recurso para cobrir 

outras despesas que não aquelas para os fins a que foram instituídas. 

Desde então, a medida temporária vem sendo prorrogada a cada término de prazo. Essa 

desvinculação permite que o valor arrecadado para a saúde não seja a ela aplicado. O que foi 

cobrado dos contribuintes para ser usado exclusivamente no pagamento dos benefícios 

previdenciários não serve mais apenas para esse fim. 

Em 2015, uma emenda constitucional aumentou o percentual para 30%. Há quase 30 anos, a 

Constituição em vigor legitima que uma medida provisória e paliativa cause tamanho transtorno 

para a Previdência e para o trabalhador contribuinte. 

As receitas da DRU deveriam ser integralmente revertidas em custeio da Previdência Social, já 

que sua existência tem caráter passageiro. Era previsível que, a longo prazo, essa manobra 

haveria de encerrar-se. 

Diante disso, nota-se que não há rombo na Previdência. O que existe é má gestão dos 

recursos advindos da Previdência tanto de Governos passados, tanto do Governo falido, 

quanto do Governo atual, que deveria cuidar daquilo que era necessário e primordial para o 

nosso povo. 

Vale registrar que a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF vigeu 

junto à DRU. Enquanto os recursos da DRU eram utilizados para outros fins, a CPMF cobria a 

perda da Previdência. 
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Com o fim da CPMF, ocorreu o efeito bola de neve. Não basta utilizar 30%, e quem vai pagar a 

conta é o trabalhador, é o contribuinte. 

Portanto, o discurso do déficit da Seguridade Social está sendo utilizado para amparar a PEC 

ora apresentada. 

O fato é que a bola de neve continuará crescendo, vez que os 30% da desvinculação 

continuarão sendo utilizados para outros fins que não a Previdência. Aquilo que foi proposto 

como solução tornou-se um grande problema. 

As contas públicas devem ser transparentes, expondo a origem de cada receita, de cada 

financiamento, conforme previsão do art. 195 da Constituição Federal. 

Além disso, o Governo deve demonstrar o impacto anual da DRU, as renúncias fiscais que têm 

sido concedidas, a desoneração da folha de salários e os créditos tributários previdenciários 

que não estão sendo cobrados. 

A transparência é a principal ferramenta da confiabilidade do povo no Estado e em seus 

governantes. 

Num primeiro momento, é preciso divulgar todos os dados que estão sendo utilizados para 

fundamentar a PEC e, então, só então, chamar a população, suas entidades de classe, 

federações, sindicatos, para que desta forma especialistas tanto da área quanto do próprio 

Governo possam, assim, sugerir uma nova proposta, uma proposta justa e mais adequada do 

que aquela está sendo apresentada. 

Fui procurado por inúmeras entidades, como disse, para podermos trabalhar para defender 

aqueles que estão vivendo um momento difícil. 

E reitero o que disse: assinei mais de 200 proposições e apresentei emendas à PEC com o 

objetivo de obstar a aprovação da atual proposta de emenda à Constituição. 

O cidadão tem o direito de tomar conhecimento do que está ocorrendo, das decisões que estão 

sendo tomadas, dos verdadeiros motivos dessas decisões e de suas proposituras: fracasso 

versus descalabro. É o fracasso do Governo passado. E o Governo atual não pode viver esse 

descalabro. 

O povo brasileiro não pode ser vitimado da maneira como está sendo por uma proposta 

absurda, escabrosa. Ora, é preciso que tenhamos o cuidado necessário com o nosso povo. É 

preciso que todos sejam ouvidos. Talvez, o Governo diga: "Não, para isso as emendas aí 

estão. Para isso a Comissão está constituída". 

Com cartas praticamente marcadas, o Governo joga uma proposta com uma gordura imensa, 

manda uma carne gordurosa para que se tire um pouco dessa gordura, para que possa dizer: 

"Negociamos, cedemos". 

Não, essa proposta tinha de vir sem gordura nenhuma, tinha de vir enxuta. E só poderia ter 

vindo enxuta com a sociedade civil organizada, com as entidades, com as federações, com as 

confederações. Deveria passar por audiências públicas, claras e nítidas, neste Congresso, 

antes que a própria Comissão fosse instituída. 

É preciso que a população brasileira reaja, não com faca, não com bala, não com tiro, mas com 

o seu protesto. É preciso que a população converse com os seus Parlamentares, que os 
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chame à responsabilidade, que os chame para explicar melhor o que é reforma da 

Constituição. Talvez alguns nem saibam fazê-lo. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado, Presidente José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) - Eu o cumprimento, Deputado Lincoln Portela. V.Exa. 

ocupou o tempo na sua exata e precisa dimensão. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta semana nos deparamos com o fim do prazo para 

apresentar emendas à PEC 287, da Reforma Previdenciária, e eu pude perceber o desespero 

das entidades, sindicatos, associações, fundações, e do próprio povo brasileiro em relação a 

esta proposta, que visa dificultar a concessão do benefício da aposentadoria aos 

trabalhadores. 

Logo os trabalhadores, os que contribuem a maior parte da vida para manter a Previdência 

Social, agora perdem a esperança da tão sonhada aposentadoria. E o pior: não podem sequer 

optar por não contribuir, já que muitos não gozarão do direito que lhes assiste, até hoje. 

A proposta de emenda à Constituição contém justificativas erradas e abusos contra os direitos 

sociais. Os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos está sendo desconstituído 

nesta proposição. 

Alteração proposta desfigura o sistema atual da Previdência Social. Tenho recebido em meu 

gabinete um número exorbitante de e-mails por dia, não apenas de trabalhadores contribuintes, 

mas também de estudantes que ainda nem entraram no mercado de trabalho e já se 

preocupam com a PEC 287. 

Ora, se um trabalhador começar a contribuir aos 18 anos, ele se aposentará aos 67 anos. 

Sabendo que a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, o cidadão vai trabalhar 49 anos 

para usufruir 8, se é que vai chegar a atingir essa média. 

As mudanças propostas são vergonhosas! Fixar a mesma idade de aposentadoria para 

homens e mulheres não é razoável. As mulheres muitas vezes tem dupla jornada e ainda têm 

salários inferiores aos dos homens. 

O trabalhador ter que contribuir 49 anos para ter acesso ao benefício integral é desrespeitoso, 

até porque na fase da vida em que mais se precisa comprar remédios, cuidar da saúde e, 

muitas vezes, de um cuidador, é evidente que o cidadão precisa ter recursos para atender suas 

necessidades. 

O trabalhador rural também está sendo prejudicado com a presente proposta. Existem vários 

estudos que comprovam que a expectativa de vida do trabalhador rural é inferior ao trabalhador 

urbano. O grupo não pode ser equiparado aos demais. As condições de trabalho são 

notadamente diferentes. 

Outra categoria que está sendo igualada é a dos professores, que são submetidos a uma carga 

elevada de estresse, ao excesso de responsabilidades e a cada vez maior violência presente 

nas escolas. Além disso, cumprem uma extensa jornada em função da baixa remuneração. 
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Muitos desenvolvem problemas ortopédicos devido às horas em pé, alergias ao pó de giz, 

problemas vocais e outras inúmeras intervenções na saúde em função da atividade laboral. 

E por falar em risco, não tem como deixar de fora os operadores da segurança pública, que 

expõem a vida ao risco a cada vez que saem de casa para o trabalho. São policiais, guardas 

municipais, agentes penitenciários. Estamos lutando desde 2002 pela aprovação da PEC 534, 

que inclui as guardas municipais no rol do art. 144 da Constituição. 

Tenho que abrir um parêntese sobre os engenheiros de plantão da crise prisional. Os agentes 

penitenciários trabalham expostos ao perigo dia a dia. Após os lastimáveis e previsíveis 

acontecimentos nos presídios, é extremamente urgente a aprovação da PEC 308, tramitando 

desde 2004, resguardando o agente penitenciário como polícia penal. 

Ademais, o Governo propõe o fim da cumulação dos benefícios da pensão com a 

aposentadoria. Trata-se de benefícios distintos. Portanto, um não deve anular o outro. Só falta 

querer limitar o cidadão a possuir apenas um imóvel, um carro, um filho. Não! Essa proposta 

não deve prosperar. 

Isso sem falar dos trabalhadores expostos a agentes insalubres. Passa a ser exigido o 

exercício de atividades que efetivamente prejudiquem a saúde. Ou seja, tem que estar 

comprovado o dano à saúde do trabalhador para que este venha a ter direito à aposentadoria 

especial. Como assim? Não haverá mais a proteção, pela diminuição da exposição, das 

situações que são potencialmente prejudiciais à saúde. Não basta estar exposto ao dano? A 

perda das condições de saúde deve ocorrer de fato? O que é isso? 

O Estado deveria agir com políticas de prevenção, não com políticas paliativas. O Estado vai 

jogar com a vida do trabalhador, em vez de protegê-lo? 

E mais: a PEC propõe que, independentemente da insalubridade, sob nenhuma condição, a lei 

poderá conceder aposentadoria ao contribuinte com idade inferior a 55 anos, fora que o valor 

do benefício será diminuído proporcionalmente. 

A insalubridade e presença de condições prejudiciais à integridade física ou deficiência exigem, 

para proteção da saúde, um menor tempo de contribuição do trabalhador para diminuir a sua 

exposição aos agentes nocivos. Com a reforma, esse menor tempo de contribuição significará 

sempre um menor valor de aposentadoria, pois o benefício será sempre proporcional. 

Quero também registrar meu repúdio à concessão de pensão por morte e benefícios 

assistenciais abaixo de um salário mínimo. Se um salário mínimo já não é suficiente para cobrir 

despesas básicas, quem dirá menos que isso! 

O salário tem como finalidade propiciar habitação, higiene, vestimenta, transporte, educação, 

saúde, lazer e alimentação ao empregado e à sua família. E o salário mínimo representa o 

menor valor que o trabalhador deve perceber para prestar as mais básicas necessidades. Não 

é justo o valor do benefício ser inferior ao salário mínimo! O trabalhador contribuinte faz jus, 

pelo menos, ao salário mínimo. Receber menos que isso é inconstitucional! 

Quanto ao aumento da idade mínima exigida para recebimento do benefício assistencial de 

prestação continuada, o BPC, também não pode vingar. Majorar a idade de 65 para 70 anos é 

uma perversidade. Pensem que, se para um idoso de 65 anos receber o benefício já é uma 

penúria, imaginem aumentar o requisito de idade para 70 anos? Serão mais 5 anos a mais de 

privações, e abaixo do salário mínimo! 
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O que também poderá ocorrer com o benefício assistencial para as pessoas com deficiência é 

receber o benefício abaixo do mínimo. A PEC dispõe que o grau de deficiência definirá o 

acesso ao benefício e o seu valor. 

Com efeito, o benefício no valor de um salário mínimo é um direito social fundamental da 

pessoa com deficiência e da pessoa idosa. A inovação legislativa proposta é anacrônica e 

atinge o princípio da vedação do retrocesso social. É inaceitável a redução de um direito social 

garantido constitucionalmente, mesmo que parcialmente. 

A presente proposta não leva em consideração os custos indispensáveis aos cuidados da 

pessoa com deficiência, que, segundo a ONU, aumenta-se em torno de 33% em relação a uma 

família sem pessoas com deficiência. 

Em referência aos idosos, é de conhecimento de todos que os custos são consideravelmente 

majorados. São colocados mensalmente no rol de gastos: remédios, fraldas geriátricas, 

cuidadores, consultas médicas, dentre outros. 

A Constituição garante a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos. Vamos 

respeitar a nossa Carta Magna. 

Se o Governo Federal entende que é preciso discutir eventuais ajustes em benefícios 

assistenciais, que o faça em momento distinto, após amplo e profícuo diálogo com os 

movimentos sociais e representantes dos segmentos sociais que necessitam exercer seu 

direito à assistência social. 

Outro fator importante a se pontuar são as justificativas que o Governo expõe em seus 

discursos e propagandas para motivar a aprovação das severas medidas apresentadas. 

A tal crise financeira e o déficit nas contas públicas não estão bem explicados. Fatos obscuros 

estão sendo utilizados para embasar a PEC. A OAB publicou carta referente ao tema. 

"Para a OAB, o tão divulgado rombo da Previdência não existe. Usar esse argumento 

evidenciaria "grave descumprimento" à Constituição Federal, que insere a Previdência no 

sistema de Seguridade Social, juntamente com as áreas da Saúde e Assistência Social - 

sistema que, de acordo com a carta, "tem sido, ao longo dos anos, altamente superavitário em 

dezenas de bilhões de reais". 

Afora esses dados, temos o mecanismo de Desvinculação de Receitas da União - DRU, que 

permite que 30% dos recursos da Seguridade Social sejam destinados para outros fins, 

inclusive para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a 

Constituição. 

A ANFIP publicou matéria sobre a desvinculação de receitas da DRU: 

"(...) a CRFB/88 concedeu aos cidadãos direitos inéditos, tais como saúde para todos 

(independente do trabalho), assistência aos necessitados e um rol de benefícios àqueles que 

estivessem filiados ao sistema previdenciário de causar inveja em qualquer país desenvolvido. 

Findo o prazo do art. 3º do ADCT, a primeira Emenda Constitucional de Revisão (ECR), 

aprovada em 1994, instituiu para os exercícios financeiros de 1994 e 1995 o Fundo Social de 

Emergência, com o objetivo de custear as "ações dos sistemas de saúde e educação, 

benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação 

de passivo previdenciário, e outros programas de relevante interesse econômico e social". 

(Emenda Constitucional de Revisão nº 01, 1994, art. 1º). Aqui começou o problema da 
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desvinculação das receitas federais, pois o novo Fundo era integrado com tributos vinculados a 

despesas específicas, tais como Previdência Social e Programa de Integração Social (PIS) que 

passariam a ser utilizados em "outros programas de relevante interesse econômico e social". 

O período inicialmente estimado, 1994 e 1995, foi dilatado pela Emenda Constitucional 10, em 

1996 por mais dois anos, isto é, até 1997. Agora, sob o nome de Fundo de Estabilização 

Fiscal, recursos arrecadados para a Seguridade Social poderiam ser utilizados pelo Governo 

em "despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e 

social". 

Novamente, entendeu-se ainda ser necessário prorrogar por mais dois anos a existência do 

Fundo e assim o fizeram, mantendo seu funcionamento até 31/12/1999, por meio da Emenda 

Constitucional 17, de 1997. 

Terminado o prazo da Emenda 17/1997, outra fora proposta: a Emenda Constitucional 

27/2000. O novo diploma sacramentou o instituto da Desvinculação das Receitas da União. A 

sistemática também sofreu alterações: ao invés de colocar parte da arrecadação vinculada em 

um Fundo, o governo agora poderia gastar livremente 20% da arrecadação." 

O Governo passou a empregar esses 20% de receita com o que entendesse ser melhor, 

mesmo sabendo que era arrecadado para a Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Se considerarmos que tudo, ou quase tudo, o que se compra ou vende, que se paga ou 

recebe, incide contribuição social, seria desnecessário utilizar esse recurso para cobrir outras 

despesas que não aquelas para os fins a que foram instituídas. 

Desde então, a medida temporária vem sendo prorrogada a cada término de prazo. Essa 

desvinculação permite que o valor arrecadado para a saúde possa não ser aplicado a ela. 

O que foi cobrado dos contribuintes para ser usado exclusivamente no pagamento dos 

benefícios previdenciários não serve mais apenas a esse fim. 

Em 2015, uma emenda constitucional aumentou o percentual de desvinculação de 20% para 

30%. Ou seja, aquilo que já era prejudicial ficou ainda pior. 

Há quase 30 anos a Constituição em vigor legitima que uma medida provisória e paliativa 

cause tamanho transtorno para a Previdência e para o trabalhador contribuinte. 

As receitas da DRU deveriam ser integralmente revertidas em custeio da Previdência Social, já 

que sua existência tem caráter passageiro. Era previsível que a longo prazo essa manobra 

explodiria. 

Diante disso, nota-se que a Previdência não tem rombo. O que existe é má gestão dos 

recursos advindos da Previdência. 

Vale registrar que a CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira vigeu 

junto à DRU. Enquanto os recursos da DRU eram utilizados para outros fins, a CPMF cobria a 

perda da Previdência. 

Com o fim da CPMF, ocorreu o efeito bola de neve. Não basta utilizar 30%, e quem vai pagar a 

conta é o trabalhador, o contribuinte. 

Portanto, o discurso do déficit da Seguridade Social está sendo utilizado para amparar a PEC 

ora apresentada. 
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O fato é que a bola de neve continuará crescendo, vez que os 30% de desvinculação 

continuarão sendo utilizados para outros fins que não a Previdência. Aquilo que foi proposto 

como solução é o problema. 

As contas públicas devem ser transparentes, expondo a origem de cada receita, de cada 

financiamento, conforme previsão do art. 195 da Constituição Federal. 

Além disso, o Governo deve demonstrar o impacto anual da DRU, as renúncias fiscais que têm 

sido concedidas, a desoneração da folha de salários e os créditos tributários previdenciários 

que não estão sendo cobrados. 

A transparência é a principal ferramenta de confiabilidade do povo no Estado e em seus 

governantes. 

Num primeiro momento, é preciso divulgar todos os dados que estão sendo utilizados para 

fundamentar a PEC e então chamar a população, suas entidades de classe, federações, 

sindicatos, associações, especialistas na área e o próprio Governo para sugerir uma nova 

proposta, uma proposta justa e mais adequada do que a que está sendo apresentada. 

Fui procurado por inúmeras entidades para tomar providências, entidades representativas das 

mulheres, dos professores, pessoas com deficiência, idosos, pensionistas, policiais, defensores 

públicos e seus assistidos mais humildes. 

Assinei mais de 200 proposições e apresentei emendas à PEC com o objetivo de obstar a 

aprovação da atual proposta de emenda à Constituição. 

O cidadão tem o direito de tomar conhecimento do que está ocorrendo, das decisões que estão 

sendo tomadas, os verdadeiros motivos dessas decisões e de suas proposituras. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
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O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Hildo Rocha, que 

preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV 

Câmara, o nosso País entrou em uma espiral recessiva, com desemprego e brutal queda das 

receitas públicas, por uma simples razão: não havendo dinamismo econômico, os Municípios, 

os Estados e a União sofrem com a significativa queda da arrecadação tributária. Obviamente, 

se a economia não se movimenta, não há geração de tributos suficientes para fazer frente a 

todas as necessidades a que os Governos têm que atender. 

Esta crise conjuntural deriva de decisões tomadas no início de 2015, durante a gestão do 

Ministro Joaquim Levy, que é uma pessoa honrada, obviamente, mas tem uma visão da 

economia de que havíamos tido um déficit primário nas contas do Governo no ano de 2014. No 

entanto, era um pequeno déficit, porque o Governo havia feito uma política anticíclica muito 

vigorosa para manter emprego e segurar a economia perante uma crise internacional que 

começou em 2009, a qual infelizmente ainda não se concluiu. Essa crise perdura no mundo 

inteiro.  

Passou-se a dizer que deveria haver cortes de gastos públicos por conta do déficit primário e 

começaram alguns cortes. Porém, paralelamente a se cortar gastos na área social - menos, 

mas principalmente nos investimentos públicos e também nos estímulos que se dava à 

economia -, em vez de haver melhora nas contas públicas, começou a haver piora das contas 

públicas. Isso é óbvio. Se em um momento de crise, o Estado brasileiro não intervém de forma 

forte na economia, como outros países estão fazendo, evidentemente, a atividade econômica 

vai cair.  

Isso persistiu durante alguns meses, o Ministro Joaquim Levy inclusive acabou saindo, porque 

não conseguia apresentar os resultados. Houve a troca do Ministro da Economia, mas logo em 

seguida veio o impeachment juntamente com toda a crise contaminando esse ambiente 

econômico. O Sr. Michel Temer entrou a partir do golpe Parlamentar que foi perpetrado e o 

novo Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, retomou e aprofundou as iniciativas do Ministro 

Joaquim Levy. 

Hoje o BNDES não cumpre papel nenhum para alavancar investimento privado. O Banco do 

Brasil e a Caixa Econômica Federal se retraíram na oferta de crédito. As taxas de juros estão 

extremamente elevadas. Não é verdade o que vem sendo dito que as taxas de juros são 

declinantes. É verdade que a taxa básica caiu de 14,25% para 12,75%. Mas o que vale na 

economia é a taxa de juros real, e a taxa de juros real hoje está na faixa de 8%, que é a 

diferença entre a taxa básica de juros da economia e a inflação. 

Em 2015 e no início de 2016 essa taxa de juros real estava na ordem de 4%, 4,5%. Hoje, a 

taxa de juro real da economia é o dobro da que era há 1 ano e meio, 2 anos atrás. 
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Então, não é verdade que os juros estão caindo. Na realidade, eles aumentaram e não 

chegaram a patamares que permitam o estímulo ao investimento privado, e, como cortaram os 

investimentos públicos do PAC, do Programa Minha Casa, Minha Vida, enfim, também não há 

investimento público. Ora, sem investimento, não há crescimento econômico. Não haverá 

crescimento econômico sem investimento público.  

O Governo veio numa marcha batida com um conjunto de medidas que vão estabilizar a 

economia nesse patamar baixo, absolutamente insuficiente para resolver os problemas 

existentes no nosso País.  

Portanto, manterão a elevada taxa de desemprego, manterão a situação de enormes 

constrangimentos fiscais, seja para os Estados, seja para os Municípios, seja para a própria 

União, pela baixa arrecadação, em função da baixa atividade econômica. 

Que medidas foram essas? A primeira foi a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que aqui se 

chamava PEC 241, e, no Senado, PEC 55. Hoje já é uma emenda constitucional promulgada. 

Essa emenda congela as despesas primárias da União durante 20 anos. 

As despesas primárias, para quem não está acostumado com o jargão da economia, são todas 

aquelas despesas que são importantes para o povo: os investimentos na saúde, na educação, 

na assistência social, em obras públicas, rodovias, ferrovias. 

Só não estão congeladas, pelos próximos 20 anos, as despesas financeiras, que são os 

pagamentos dos juros e serviços da dívida, que consomem 42% do Orçamento da União. Vou 

repetir: 42% de todos os impostos que os brasileiros e brasileiras pagam são consumidos para 

pagar juros e serviços da dívida.  

Esse é o grande problema do orçamento fiscal brasileiro, não é o gasto social, como tentam 

dizer para justificar essa reforma da Previdência que vai dificultar o acesso à aposentadoria - 

muitas pessoas sequer vão conseguir se aposentar -, que vai diminuir o valor dos benefícios 

previdenciários e da aposentadoria de todo o mundo, em função das regras novas que querem 

estabelecer, e vai também impedir que muita gente possa se aposentar, além de diminuir o 

valor das aposentadorias e dificultar o acesso à aposentadoria, 

Essa proposta arrocha o valor das aposentadorias, retarda o momento em que muita gente vai 

se aposentar, e muitos sequer vão conseguir se aposentar, vão ser impedidos de se aposentar. 

Tudo isso é feito dizendo-se que o gasto social é enorme, que o gasto social desequilibra as 

contas públicas, mas o que desequilibra as contas públicas é o gasto com juros e serviços da 

dívida pública. 

Nesse cenário que estamos vivendo não há solução para o País. É preciso inverter a lógica. É 

preciso que o Estado brasileiro volte a investir, coloque recursos do Orçamento em obras 

públicas necessárias para a população, como estradas, escolas, unidades de saúde, hospitais. 

Ao se construir isso, gera-se emprego e renda, movimenta-se a economia. É preciso pegar 

recursos públicos e voltar a capitalizar o Banco Nacional e Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES para estimular a iniciativa privada a investir. 

O investimento privado também vai gerar emprego e renda. Se as pessoas tiverem emprego, 

se as pessoas tiverem renda, o comércio vai vender, a indústria vai ter que produzir, a 

agricultura também será beneficiada. Esse é um circulo virtuoso que o nosso País precisa 

novamente retomar para que não fique nessa situação de hoje. 
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Porém, a Emenda Constitucional nº 95 limitou esses gastos. Isso não é solução! Isso não pode 

continuar assim! Além do mais, agora querem impor aos Estados que eles sigam a mesma 

receita. 

O que está fazendo com que os Estados tenham essa grande crise fiscal que eles estão 

vivenciando, independentemente de qualquer aspecto estrutural que deva ser resolvido por um 

Estado ou outra da Federação, é essa economia que está em recessão, é a inexistência de 

atividade econômica. Essa é a questão. 

Portanto, também não se pode exigir essa renegociação da dívida dos Estados, impedindo que 

eles façam investimentos, invistam nas políticas públicas e sociais, porque vai derrubar ainda 

mais a economia dos Estados brasileiros e a economia do Brasil como um todo. 

É preciso inverter a lógica que está sendo hoje implementada. É preciso rejeitar essa proposta 

de reforma da Previdência. O Governo trata a Previdência como se ela fosse só um gasto, não 

olha a Previdência no que ela tem de virtuoso na distribuição de renda do nosso País. 

Por que aconteceram mobilizações ontem, que não ficaram restritas às capitais? Elas 

aconteceram nos pequenos Municípios, que vão ser severamente atingidos pela brutal retirada 

dos direitos dos agricultores e das agricultoras. Querem impor uma reforma da Previdência a 

eles, que não só os prejudicará como também prejudicará a economia desses Municípios. 

Não foi só na Avenida Paulista que milhares de pessoas se reuniram, em vários Municípios 

brasileiros de pequeno porte houve significativas mobilizações. 

Por que acontece isso? Por que a população não é boba, a população sabe que não é 

cortando os direitos previdenciários do nosso povo que o Brasil vai resolver os seus problemas. 

Essa proposta de reforma da Previdência precisa ser rejeitada na sua integralidade. E aí, sim, 

depois de rejeitada, vamos criar aqui no Parlamento brasileiro uma Comissão que discuta uma 

reforma com a sociedade com tempo adequado, não com essa pressa que o Governo tem em 

querer aprovar uma reforma. Dizem: "Ah, a Previdência vai quebrar em 2060". Se ela vai 

quebrar em 2060, por que querer votar com rapidez, em 2 ou 3 meses, agora em 2017? Não 

há necessidade de haver essa pressa.  

Aliás, essa proposta será rejeitada. Não tenho a menor dúvida disso. Os Deputados e as 

Deputadas da base do Governo sabem que isso precisa acontecer, porque estão indo para as 

suas bases, estão conversando com as pessoas. 

Eu tenho certeza de que a sensibilidade vai se sobrepor ao fiscalismo do Sr. Henrique 

Meirelles. O Meirelles não anda por aí conversando com o povo, muito menos o Temer e o 

Eliseu Padilha. Eles estão todos ilhados, lá dentro do Palácio, com medo da Lava-Jato.  

Agora, os Deputados e as Deputadas andam. Ficamos aqui em Brasília 3, 4, 5 dias, mas 

passamos 2, 3, 4 dias da semana em que circulamos pelos Estados. Todos os Deputados - 

independentemente dos seus partidos - da Oposição ou da base do Governo estão ouvindo o 

que o povo diz. Eles estão sentindo o que a população pensa sobre isso.  

Por isso, Sr. Presidente, eu não tenho a menor dúvida de que essa proposta de reforma da 

Previdência será rejeitada pela ampla maioria dos Deputados e das Deputadas. O único 

caminho para discutir o futuro da Previdência é rejeitar essa proposta e fazer um debate sério 

sobre a transição demográfica, sobre os benefícios que são pagos, sobre as receitas e 

despesas que compõem o Orçamento da Seguridade Social, sobre as necessidades do 
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orçamento fiscal e sobre o modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil precisa para 

fazer com que o povo brasileiro tenha a esperança de viver dias melhores.  

Os melhores resultados obtidos pela Previdência Social brasileira foram de 2005 a 2014, 

quando houve o aumento da cobertura previdenciária e quando diminuiu a necessidade de 

financiamento da Previdência - aquela parte do dinheiro retirada das contribuições sociais para 

financiar a Previdência.  

Portanto, há outro caminho, e não esse que está sendo apresentado pelo Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Obrigado, Deputado Pepe Vargas. 
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declarações de integrantes do Governo Federal sobre o papel das mulheres na sociedade.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós vivemos um 

caos econômico. Um Governo que disse que era preciso retirar, assacar, arrancar do poder 54 

milhões de votos que se concentravam em Dilma Rousseff; que disse que era preciso que ela 

saísse do poder para estancar o desemprego, é responsável por um 1 milhão e 280 mil novos 

desempregados.  

Em todas as vezes que nós tivemos no Brasil contenção do desemprego - trabalhamos com a 

política de pleno emprego durante o Governo Lula e em parte do Governo Dilma -, nós 

trabalhamos porque o Estado foi indutor do desenvolvimento econômico e social. Durante o 
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Governo Dilma vivenciamos a prioridade da renda e do emprego. Renda e emprego eram as 

prioridades do Governo Dilma, que fez inclusive uma série de políticas anticíclicas. É o inverso 

do que nós estamos vivenciando hoje.  

O que nós estamos vivenciando hoje é a contenção dos gastos com o povo brasileiro. Nós 

temos uma proposta de teto, de congelamento dos gastos, com todas as políticas públicas, 

com as despesas primárias, e uma sangria no pagamento dos serviços dos juros e da dívida 

pública, que aumentou 11% neste Governo.  

Como disse o Deputado Pepe, nós tivemos o aumento do juro real, que é o juro descontada a 

própria inflação. Ele era por volta de 6,1% ou 6,2% em novembro hoje está 7,65%, quase 8%. 

Houve aumento da taxa de juros real.  

O desemprego que desestrutura a vida tem crescido, porque se enfrentou e se enfrenta o 

desemprego com projetos de desenvolvimento nacional. Isso que Lula fez na PETROBRAS. O 

conteúdo nacional que a PETROBRAS iria comprar de empresas nacionais é para gerar 

emprego no Brasil, e não no exterior.  

Esse é um ganho social para que nós possamos ter um País que assuma o seu gigantismo, a 

sua grandeza. E para assumir a sua grandeza tem que desconstruir as relações de mando 

daqueles que se sentem donos desta Nação.  

Digo isso porque o Governo golpista tem três bases de funcionamento. Uma delas é entregar o 

patrimônio nacional. Acabou de ser vendido para fora do Brasil o aeroporto de Fortaleza, e ali 

não há a obrigatoriedade de contrapartida. Os investimentos de quem comprou aquele 

aeroporto serão dados de acordo com a demanda que não sabemos como vai ser medida.  

Trata-se da entrega do País. Entregou-se para a iniciativa privada um fundo público que visava 

a universalizar a energia de mais de 20 bilhões neste País, o fundo que possibilitou o Programa 

Luz para Todos. É bom lembrar a senhora com o rosto enegrecido que dizia para Lula: "Eu não 

nasci assim. Isso é o resto, ou o resquício, ou o que me fez a lamparina que eu acabo de jogar 

fora." Ou a senhora que acendia e apagava a luz de forma intermitente e perguntaram a ela por 

que fazia aquilo. Ela respondeu: "Porque pela primeira vez na minha vida eu vou ver o meu 

filho dormindo".  

Esse é o Governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele o responsável pela transposição do Rio 

São Francisco. Quem não lembra aqui as palavras do adversário Aécio Neves, quando ele 

dizia que aquilo era um cemitério de obras, que aquilo não se realizaria?  

Trata-se de uma elite que não acredita no Brasil, que busca vender o Brasil, inclusive o papel-

moeda que já pode ser feito fora do País, em empresas contratadas sem licitação, que busca 

retirar direitos! Agora nós estamos vivenciando a destruição da Previdência Social, na proposta 

da PEC 287. Ela destrói a Previdência Social! 

O povo foi às ruas no último dia 15 para dizer: "Não toque nos meus direitos!", para dizer que 

este País, que é filho de Zumbi dos Palmares e de Margarida Alves, não vai admitir que a 

proteção social que foi construída para os mais pobres desta Nação seja desconstruída. Hoje 

98% dos idosos são protegidos socialmente, mas isso vai ser destruído com a eliminação do 

BPC, com a eliminação da própria aposentadoria.  

Será que alguém que carrega calos nas mãos vai se aposentar com 65 anos, tendo 25 anos de 

serviço, num país onde a informalidade vai ser estimulada? O trabalhador não vai ter interesse 

na formalidade porque não vai ver perspectivas de se aposentar! Só poderá se aposentará se 
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trabalhar 25 anos, ganhando em média 76% do que ganha - 76%. Para ganhar a integralidade 

da sua contribuição e o teto do INSS terá que trabalhar 49 anos. 

O trabalhador brasileiro sabe fazer conta. Ele sabe o que isso significa, por isso está nas ruas! 

Milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas para dizer: "Não toquem no meu direito". 

Enfrentaram o coração do golpe, o coração pulsante do golpe, porque o golpe é um golpe 

continuado. Rompe-se a democracia, vai se romper os direitos. É isso que se quer com a 

reforma trabalhista! Não haverá mais direitos assegurados! Com o trabalho intermitente você 

vai receber por hora e os direitos que foram construídos com muita luta neste País serão 

desconstruídos, se não reagimos, mas vamos reagir. Nós começamos a reagir e começamos a 

dizer que não vamos aceitar essa reforma.  

Por isso, o Governo começa a discutir a possibilidade de ceder pontos, ceder migalhas, mas 

esse povo não vai ficar de joelhos recebendo as migalhas que caem da mesa farta da 

corrupção que está instalada no Governo. Ou a lista da Odebrecht não fala em cinco Ministros? 

Ou não houve recentemente uma reunião? Como é possível que a República permita isso, a 

lógica republicana permita que o Presidente do TSE receba o Presidente da República citado 

tantas vezes em delações, receba o Presidente da Casa também citado, o Presidente do 

Senado também citado? Aécio Neves foi citado e protegido! Ele foi protegido porque se 

mandou arquivar as citações contra Aécio. E um juiz determinou que fosse colocada uma 

venda, uma tarja preta todas as vezes que saísse o nome de Aécio. Está fazendo um ano que 

conversas particulares da ex-primeira-dama deste País, assassinada pelo golpismo, foram 

gravadas. D. Marisa teve conversas particulares divulgadas e nada foi feito. Faz quase 1 ano 

que a Presidenta da República teve discussões e conversas particulares gravadas e divulgadas 

amplamente, sem qualquer relação com o conteúdo da própria gravação e nada foi feito - nada 

foi feito. 

O juiz Moro, que tanto preza, que tanto reverencia, que tanto se agacha para a lógica 

estadunidense não conseguiria fazer isso se estivesse nos Estados Unidos, esse nível de 

divulgação de diálogos. E o que temos agora? Mandam-se arquivar as citações relativas a 

Aécio Neves, manda-se cobrir o nome de Aécio Neves numa tarja preta, para que o povo não 

saiba. E o que se tem agora neste Governo? O impedimento - foi derrubada a liminar que 

possibilitava isso - de se divulgar a lista suja daqueles que praticam o trabalho análogo ao 

escravo. 

Que importância que este Governo dá ao povo brasileiro? Nenhuma! Nenhuma! Estima-se que 

160 mil brasileiros e brasileiras estejam em condições análogas à da escravidão, mostrando 

que não fizemos o luto desse período traumático da história brasileira, que há muitos pedaços 

da escravidão. 

Qual a reação do Governo? "Ah, há uma insegurança jurídica. Portanto, vamos tirar a 

divulgação da lista suja, para que o povo não saiba quem são essas empresas e esses 

empreendimentos que praticam a escravidão em pleno século XXI.". São essas as iniciativas 

do Governo: tentar esconder, esconder e esconder e utilizar argumentos que não se 

sustentam, não se sustentam na realidade do povo brasileiro. 

A reforma da Previdência tem uma didática e uma pedagogia freireana, que dialoga com a 

realidade do povo brasileiro, que faz conta e sabe o que é trabalhar até 65 anos, ter 25 anos de 

carteira assinada, ou ter 49 anos de carteira assinada, para adquirir o teto do INSS. O povo 

brasileiro faz contas. 

Por isso, o Presidente pode manter o seu cinismo, que é característica do machismo. O 

machismo é cínico! O machismo é cínico! A misoginia, que é propalada por este Governo, é 
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cínica, quando o Presidente golpista diz que o povo está começando a entender a reforma da 

Previdência. O povo está nas ruas contra a reforma da Previdência, está dizendo que não vai 

aceitar que os seus direitos sejam rompidos. 

O que diz esse povo e o que diz esse Presidente com relação às mulheres? Que as mulheres 

querem a igualdade de direitos. Foi o que disse o Ministro da Fazenda e o Presidente da 

Câmara: "As mulheres defendem a igualdade de idade ou a igualdade de condições na 

aposentadoria.". Quem são eles para roubar a voz das mulheres, que muitas vezes têm seu 

corpo roubado, que são submetidas às paredes e aos tetos de vidro, que não conseguem 

atingir os postos de gestão, que ganham menos que os homens, e que, se houver 

aposentadoria aos 65 anos, trabalharão quase 10 anos mais do que os anos deste País.  

Quem são esses? Quem é esse Ministro da Saúde, que no topo do colar de pérola das suas 

asneiras disse que a obesidade infantil é culpa das mulheres? Nós somos culpabilizadas pela 

violência, pela sub-representação feminina; somos culpabilizadas pelo estupro, que é uma 

cultura neste País e que o fundamentalismo incrustrado nesta Casa quer negar. 

Esse fundamentalismo não deixa aprovar o fundo de combate à violência contra as mulheres 

porque quer que ele impeça o financiamento da pílula do dia seguinte, porque quer que ele 

seja dirigido por entidades religiosas. 

Respeitem as mulheres! Respeitem a população LGBT! Respeitem o povo deste Brasil que 

ficou invisibilizado neste Governo! 

Este Governo não vê o povo. Este Governo só atende ao mercado, que leva quase metade do 

Orçamento brasileiro em serviços e juros da dívida e continua levando, porque está intocada a 

sonegação de mais de 1 trilhão de reais. 

A Previdência está intocada, mas se mexe no salário ou na pensão da viúva, do viúvo, dos 

órfãos. Esses estão ameaçados nos seus direitos. Por isso, depois do dia 15, o que nós vimos 

foi o povo dizer "Dê cá o meu País de volta". 

Tirem as garras do golpismo! Tirem as garras da misoginia, do machismo, do fascismo deste 

País! Tirem essas garras, porque o povo quer que a voz entalada na garganta da madrugada 

possa sair. Essa voz diz que nós não vamos permitir a destruição da Previdência Social.  

Sr. Presidente, em nome dos que já passaram, dos que lutaram, em nome dos que ainda vão 

vir e em nosso nome, não vamos permitir a destruição da Previdência, a destruição dos direitos 

trabalhistas, e não vamos permitir que o País seja entregue em uma bandeja de prata ao 

capital internacional. 

Por isso, o povo ontem disse: "Fora, Temer!" 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Solicitação de inserção de manifesto da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil - ANFIP nos Anais da Câmara dos Deputados.  
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, requeiro que sejam inseridos nos Anais desta Casa 

manifesto da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP, 

razão pela qual solicito sua ampla divulgação nos meios de comunicação da Casa. 

Era esse nosso registro. 

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Nota de Repúdio 

Senador Paulo Paim, Deputado Federal Vicentinho, Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, a 

Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social e a Frente Parlamentar Mista em 

Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora apresentam esta Moção de Repúdio ao 

lamentável episódio ocorrido durante Audiência Pública da Comissão Especial que discute o 

texto da Proposta de Emenda à Constituição - PEC 287/16, a chamada Reforma da 

Previdência, realizada no último dia 7 de março no Plenário 1 da Câmara dos Deputados. 

 

Convidado pela Comissão para debater a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287/16, o 

presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Sinait, o Auditor-Fiscal do 

Trabalho Carlos Silva, foi vítima de ataques desferidos pelo Excelentíssimo deputado Júlio 

Lopes (PP/RJ). 

É lamentável que o nobre colega, ao se deparar com dados verídicos e irrefutáveis que 

demonstram o equívoco que representa a referida PEC, desmontando todos os argumentos 

apresentados por seus autores e defensores, ataque um convidado da Comissão que foi 

debater o tema com muita propriedade e respeito. 
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Posturas como essa mostram claramente que a intenção do governo não é ouvir as opiniões e 

considerar os dados estatísticos apresentados nas audiências públicas, mas aprovar a PEC a 

qualquer preço, mesmo que para isso, precise usar de medidas descabidas, como foi a 

situação em que o parlamentar colocou o presidente do Sinait, ao apresentar informações 

equivocadas e manipuladas. 

Em seu discurso, Carlos Silva afirmou que a Reforma Previdenciária é ilegítima e 

inconstitucional, destacando a deliberada omissão do governo em não combater rombos 

bilionários decorrentes de sonegação das contribuições previdenciárias, com apropriação 

indébita de mais de 90 bilhões nos últimos 4 anos. 

Ele informou que o Sinait vem denunciando há mais de três anos que a fiscalização 

previdenciária das contribuições dos segurados empregados deixou de ser realizada pelo 

governo. Carlos Silva destacou que somente nos anos de 2012 a 2015, o governo deixou de 

fiscalizar e cobrar um total aproximado de R$135 bi de contribuições ligados aos segurados do 

Regime Geral de Previdência Social que são empregados. 

Foram R$ 91 bi de contribuição previdenciária dos empregados - valores descontados dos 

trabalhadores, 8 a 11%, e apropriados indevidamente pelos empresários; R$ 22 bi de Seguro 

Acidente de Trabalho, combinados com uma contumaz fraude ao Fator Acidentário 

Previdenciário - FAP, que o governo não fiscaliza; R$ 8 bi de Contribuição Social para 

Financiamento da Aposentadoria Especial, sem qualquer fiscalização. Isso, além de ter 

desprezado a importância também arrecadatória da formalização dos vínculos empregatícios 

para a Previdência Social, que conseguiu, por meio da atuação dos Auditores-Fiscais do 

Trabalho na formalização anual média de 400 mil vínculos, arrecadar valores estimados em 

R$14 bi a título de contribuição previdenciária do empregado, também no período de 2012 a 

2015. 

O presidente do Sinait foi claro ao afirmar que a Reforma Previdenciária do governo não 

enfrenta essas questões preliminares a quaisquer outras, porque o que está evidente é que a 

intenção da proposta é tornar a Previdência Pública desinteressante, para assim atender aos 

interesses do mercado financeiro das Previdências Privadas. 

Carlos Silva avaliou a PEC 287 como perversa e maldosa com os brasileiros, especialmente 

com os trabalhadores, que representam aproximadamente 90% do total de segurados do 

RGPS. Além disso, ele lembrou que esses mesmos trabalhadores estão sofrendo outros duros 

ataques com o desmonte da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, promovido pela 

Reforma Trabalhista, outra proposta criada para atender apenas os interesses de empresários, 

em prejuízo da maioria da população. 

Diante de todo o exposto pelo presidente do Sinait, o deputado federal Júlio Lopes promoveu 

uma verdadeira batalha para desqualificar o representante dos Auditores-Fiscais do Trabalho, 

dizendo que os descontentes com a Reforma Previdenciária, tal como o Auditor-Fiscal do 

Trabalho Carlos Silva, são apenas aqueles que maiores remunerações recebem. 

Para isso, enquanto a audiência pública seguia seu normal desenvolvimento, buscou 

informações da vida funcional do Auditor-Fiscal do Trabalho no Portal da Transparência, para 

colocar em xeque seus propósitos em se posicionar firmemente contra a Reforma da 

Previdência. 

O deputado, intencionalmente, buscou o mês de maior remuneração do representante dos 

Auditores-Fiscais do Trabalho para acusar os servidores públicos de responsáveis pela 

situação fiscal do país. Alegou, de maneira maliciosa, que esses "benefícios" precisavam 
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acabar e que pessoas como o Auditor-Fiscal, que se posicionou contra a Reforma da 

Previdência, não poderiam ser servidores públicos, mas deveriam estar na iniciativa privada. 

Por fim, ao discriminar a profissão de camelô, o parlamentar afirmou que o dirigente deveria 

"montar uma banquinha de camelô". 

Fica evidente o incômodo do deputado federal Júlio Lopes, defensor ferrenho do fim da 

Previdência Pública, com a exposição de opiniões contrárias. Carlos Silva respondeu ao 

deputado que não vê nenhum problema em ser camelô e que, inclusive, sua mãe trabalhou 

dignamente nesta profissão durante muitos anos, ao lado de seu pai, motorista de caminhão de 

bebidas, hoje afastado do trabalho por motivo de doença acidentária. 

Carlos Silva reiterou que é por isso que ele e todos os Auditores-Fiscais do Trabalho são 

contra a PEC 287, cujo teor só interessa a uma minoria, mais abastada. Porém, fere de morte 

os direitos da grande maioria do nosso povo, que são os nossos trabalhadores. 

Senador Paulo Paim 

Deputado Federal Vicentinho 

Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá 

Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social 

Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora 

 

________________________________________ 
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Realização de debate na Câmara Municipal de Sobral, Estado do Ceará, sobre a proposta de 

emenda à Constituição relativa à reforma previdenciária. Expectativa de rejeição da matéria 

pela Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

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

encontro que ocorreu na Câmara Municipal de Sobral, em que foi discutida a PEC da reforma 

da previdência com os Srs. Vereadores e lideranças locais. Foi feito um trabalho com os 22 

Deputados do Ceará, no sentido de fecharem questão para votar contra essa PEC que tira 
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direitos do trabalhador. De acordo com a PEC, o cidadão vai se aposentar quando estiver com 

250 anos, já virando cobra.  

Alguns Deputados que estavam se propondo votar com o Governo assumiram compromisso 

com o povo de Sobral e do Ceará de que não vão votar a favor da PEC da reforma da 

previdência.  

Eu tenho quase certeza de que essa PEC não será aprovada, porque não é interessante para 

o povo, não é interessante para o País. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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da Síndrome de Down. Defesa de instalação de CPI para investigação de denúncias de 

irregularidades em setor produtivo do Brasil. Reiteração de posicionamento do orador contrário 

à proposta de reforma previdenciária. Necessidade de aprofundamento pela Câmara dos 

Deputados do debate sobre a reforma política. Apoio à sugestão da Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, Cármen Lúcia, de realização de referendo ou plebiscito sobre a reforma 

política.  

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, 

nobre Deputado Manato, conterrâneo, vizinho ali do Espírito Santo, que acaba sendo sempre a 

nossa praia. 

Sr. Presidente, hoje, dia 21 de março, são comemorados o Dia Internacional para a Eliminação 

da Discriminação Racial e também o Dia Mundial da Síndrome de Down. É importante fazer 

este registro para que nós possamos compreender a vida dessas pessoas especiais. Elas são 

especiais na vida de muitas pessoas que têm a oportunidade de conviver com elas. 
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Entre os três pontos que eu queria abordar aqui, para um deles eu quero a presença inclusive 

do Deputado Luis Carlos Heinze, que fez uso da palavra. Tenho esta mesma preocupação, 

Deputado Heinze. Neste momento estamos de comum acordo em que seja feita uma apuração 

para que amanhã não se chame a Casa, o Legislativo, o Parlamento de isento.  

Quando se propõe, como fizemos na sexta-feira, a criação de uma CPI justamente para fazer 

isso que V.Exa. está fazendo, que é defender a cadeia produtiva, defender os empregos e 

defender os produtores que geram o maior número de empregos neste Brasil, mostramos que 

esta é uma grande preocupação nossa neste momento. 

Agora, não dá para nós taparmos o sol com a peneira. Não temos nem a Comissão de 

Agricultura funcionando na Casa, e dizem por aqui que nós vamos fazer uma investigação dos 

21 envolvidos.  

Não, Deputado Heinze! Para que nós possamos retomar a credibilidade no mercado 

internacional em uma questão de saúde pública, nós temos que ser rigorosos na punição 

daqueles que estão envolvidos. E esta é uma competência desta Casa. 

Por isso é necessária uma iniciativa nossa, e agora vamos unificar nosso sentimento para 

termos uma CPI responsável. Não se trata de uma CPI para punir quem está produzindo, mas 

para punir quem malversou; para punir quem pegou dinheiro do BNDES; para punir quem deve 

à Previdência Social no momento em que se quer fazer reforma da Previdência. É para isso 

que nós temos que apurar com responsabilidade. Este é o nosso senso. Por isso nós vamos 

propor nesta Casa a instalação de uma CPI. 

Para concluir, eu queria dizer que nós estamos diante de duas reformas, e basicamente nesta 

Casa já está equacionada a dúvida de que aquela reforma proposta pelo Governo não passará. 

O Governo já admite que vai fazer alterações, mas, independentemente das alterações que 

fizer, é importante deixar claro que o interesse principal é acabar com a Previdência pública 

brasileira, apesar de as pessoas quererem colocar um assunto diverso, Deputado Carlos 

Manato. 

Em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu fui alvo daqueles que disseram que eu era a favor da 

reforma. Eu já me manifestei sobre isso. V.Exa. já ouviu uma dezena de vezes a nossa posição 

contra esta reforma proposta. Vamos votar contra, e quero deixar isso de uma forma clara, 

definitiva para que não pairem dúvidas em ninguém. Estes desta Casa e aqueles que me 

conhecem sabem que não pairam dúvidas. 

Por último, esta Casa tem que retomar a credibilidade para que nós possamos discutir uma 

reforma política verdadeira. Há gente que está até envolvido com a corrupção e tentando se 

safar com a reforma política. 

Eu sei que há muita gente, que, como eu, foi injustamente citada. Mas eu fiz minha defesa e 

espero que aqueles que estão em igual situação também possam fazê-lo. Mas nós não 

podemos deixar de ouvir a voz da Presidente do Supremo Tribunal Federal - sensata, correta -, 

que diz que nós precisamos fazer um plebiscito, um referendo sobre reforma política. 

Nós não podemos deixar qualquer dúvida sobre aquilo que será apurado. Será que a 

população, que nós representamos, aceita ou não lista fechada, aumento do financiamento e 

outras propostas malucas que nós estamos vendo surgir por aí? 

Eu espero que tenhamos a sensatez de acompanhar a lucidez da Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, a Ministra Cármen Lúcia, de Minas Gerais, que propôs que nós façamos um 

referendo ou um plebiscito a respeito dessa matéria que envolve todos os brasileiros. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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Transcurso do Dia Mundial da Síndrome de Down. Preocupação com possível alteração do 

Benefício de Prestação Continuada pela proposta de reforma previdenciária do Governo 

Federal. Repúdio à condução coercitiva, pela Polícia Federal, do jornalista Eduardo Guimarães, 

do Blog da Cidadania.  

________________________________________ 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, quero abraçar, neste breve pronunciamento, todas as pessoas 

com Síndrome de Down no Brasil, porque hoje, 21 de março, é o Dia Mundial da Síndrome de 

Down. 

Ao mesmo tempo, faço o alerta de que a reforma da Previdência pode instituir uma mudança 

no Benefício de Prestação Continuada, prejudicando milhões de brasileiros pobres e famílias 

com pessoas com deficiência. Se aprovada a proposta de reforma do Governo Temer, haverá 

a desvinculação entre o valor do salário mínimo e aquilo que é pago como benefício. Também 

será feita uma mudança na própria contabilidade, porque a proposta de reforma da Previdência 

diz que enviarão para a Câmara dos Deputados mudanças também sobre a forma de se aferir 

a situação de vulnerabilidade.  

É inaceitável que essa reforma seja feita contra os pobres e humildes. Ela age também contra 

as pessoas com deficiência e com Síndrome de Down que são mais pobres. 

Mas quero também registrar aqui a minha indignação. Deputados e Deputadas, esta Casa da 

democracia - tomara que ela seja capaz de retomar a democracia - não pode permitir a 

censura no Brasil. É um absurdo a prisão de Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, 

levado em condução coercitiva!  

Qual é o crime de Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania? O crime é dizer ao Brasil a 

verdade! Então, dizemos nós a verdade desta tribuna, em nome de Eduardo, para que ele 
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possa continuar com o Blog da Cidadania, que, assim como a TVT e toda a mídia 

independente, utiliza as redes sociais e outros instrumentos de comunicação para dizer o que 

todos já sabíamos: que a perseguição ao Presidente Lula existe. E ela existe porque, em 

Monteiro, ele foi abraçado, porque o povo está com ele. E ela existe porque o vazamento que 

estão cobrando de Eduardo Guimarães seria porque ele teria indicado como a Polícia Federal 

estava perseguindo o Presidente Lula. 

Pois bem, senhores e senhoras, nós que acreditamos, ainda, em muitas instituições brasileiras 

não aceitaremos jamais a censura. Vladimir Herzog, jornalista, foi morto pela ditadura, para que 

tivéssemos hoje a democracia. Quem aceitar a censura no Brasil, como aceitou o golpe, não é 

digno desta Casa e do povo brasileiro. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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superavitária da Previdência Social.  

________________________________________ 

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

Deputadas e Deputados, saúdo também todos aqueles nos acompanham pela TV Câmara ou 

que estão na Casa, como a Dilma, a Ana Lúcia e os muitos sindicalistas. 

Há um fenômeno interessante acontecendo no Brasil. Confesso que, até 1 mês atrás, a minha 

angústia era muito grande, porque percebia uma destruição do Estado brasileiro, das políticas, 

dos programas, e o povo acomodado. É como se os golpistas estivessem derrubando este 

grande prédio chamado Brasil, com a Constituição e tantas leis para fazerem valer o direito e a 

justiça. E via o povo acomodado. 
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Mas percebo, nos últimos dias, uma reação do povo brasileiro, uma reação das trabalhadoras e 

dos trabalhadores do campo e da cidade, para conter os desdobramentos do golpe.  

É verdade que a ofensiva dos golpistas é muito grande. Ela está na mudança do Estatuto da 

Criança do Adolescente, na derrubada das leis trabalhistas e no desmonte da CLT. Inclusive, 

está na pauta de hoje o projeto da terceirização, que precariza o mundo do trabalho e permite o 

retorno das mutilações e do trabalho escravo. Trata-se de uma precarização total do mundo do 

trabalho, inclusive em termos salariais.  

O desmonte também acontece com a mudança da Lei de Terras e da Lei de Agrotóxicos, 

abrindo espaço para grandes multinacionais, como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta, 

Bunge. Essas empresas multinacionais estão entrando no Brasil graças também a algumas 

operações descabidas e irresponsáveis, que às vezes envolvem setores da Polícia Federal e 

do Judiciário.  

Estão entregando a soberania do nosso País. Isso passa pelo petróleo, pelas terras e pelas 

sementes. A mudança da lei sobre sementes e cultivares é somente para agradar a essas 

multinacionais. Trata-se, portanto, de um total desmonte.  

É bom ver que as trabalhadoras e os trabalhadores do campo e da cidade estão reagindo. E 

essa reação também busca barrar o desmonte da Previdência. Os dados são claros: a 

Previdência é superavitária, ou seja, tem um superávit de 11 bilhões de reais. Os devedores 

são a Rede Globo e os bancos. É preciso cobrar que eles paguem a Previdência.  

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

O SR. CARLOS MANATO (SD-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o tema que hoje 

está dominando todas as conversas, todas as redes sociais - e isso não é diferente no Estado 

do Espírito Santo, entre os capixabas -, é a reforma da Previdência.  

A reforma da Previdência chegou a esta Casa, foi constituída uma Comissão, e da forma como 

ela chegou, Presidente, essa reforma não interessa ao partido Solidariedade. Então, eu e o 

meu partido não comungamos com a reforma do jeito que ela está. 

O Presidente Rodrigo Maia está deixando claro para todos nós que, entre o final de abril e o 

início de maio, ele deve colocar em votação a matéria. O Solidariedade, representado pelo 

nosso Presidente, o Paulinho da Força, apresentou diversas mudanças, e, entre elas, eu vou 

citar pelo menos três com as quais nós não comungamos de forma nenhuma. 

A primeira é a aposentadoria igualitária com 65 anos. Nós não concordamos com isso, 

Presidente. Nós, do Solidariedade, acreditamos que 60 anos para os homens e 58 anos para 

as mulheres é uma idade compatível com a vida do brasileiro hoje em dia. Não concordamos 

também que a pensão e a aposentadoria não se possam acumular. Acreditamos que devem 

acumular-se até o limite, Sr. Presidente, do teto da Previdência Social. Então, se a pessoa 

ganha 1.500 reais de um benefício, pode ganhar mais uns 2 mil ou 3 mil no outro. O 

Solidariedade também apresentou essa proposta. 

Em relação à transição, o Solidariedade não concorda com os 49 anos, concorda com 40 anos 

para se atingir o teto. E que essa transição atinja só 30% do que falta. Não queremos que seja 

com 50 anos, como está hoje na proposta que veio do Governo Federal para esta Casa. 

Sr. Presidente, se esses pontos não mudarem, o Solidariedade vai se posicionar contra a 

reforma da Previdência, e eu também vou me posicionar dessa forma, contra a reforma da 

Previdência.  

Vamos continuar lutando, vamos dialogar. Sabemos que a reforma da Previdência é importante 

para o País, mas deve haver alguns ajustes. 

Observamos a categoria de V.Exa., a Polícia Militar. Mas isso deve ser discutido mais 

profundamente, assim como o caso dos professores. Deve-se ter um carinho especial também 

com o trabalhador rural. 

Estes pontos é que estamos discutindo, estamos aprofundando, e temos certeza de que a 

Comissão vai ouvir o Solidariedade e vai mudar esses pontos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Presença, na Câmara dos Deputados, dos Vereadores do Município de Palmas, Estado do 

Paraná, Edson Luiz Kemes Lagarto e Paulo Bannake, em busca de recursos para a construção 

de capela mortuária na Comunidade do Lagoão. Compromisso do orador de voto contrário à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu apenas quero 

fazer o registro neste momento da presença dos Vereadores da cidade de Palmas Edson 

Lagarto e Paulo Bannake, que trouxeram dois pedidos de fundamental importância a esta 

Casa. O primeiro é o pedido de um atendimento local. Lá, na Comunidade do Lagoão, onde 

existem milhares de habitantes, a comunidade carente sofre muito pela distância até o centro 

da cidade e pede uma capela mortuária.  

Não é possível atendê-lo com emendas, pois não há rubrica financeira para isso, mas nós 

vamos estudar uma maneira de contemplar o pedido desses dois Vereadores que se unem em 

torno da cidade. 

Mas o mais importante é que os dois Vereadores vieram exigir deste Deputado o voto contrário 

à reforma da Previdência, que retira direitos do povo trabalhador, do povo rural, das donas de 

casa e dos professores. Este Deputado, junto aos Vereadores Edson Lagarto e Paulo 

Bannake, assumiu esse compromisso. 
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Sumário 

Contrariedade à reforma da Previdência Social. Necessidade de aprofundamento das 

investigações relacionadas à Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Rejeição à proposta 

do Governo Federal de reforma trabalhista. Repúdio a proposição sobre terceirização de mão 

de obra. Visita ao Município de Santo Estêvão, Estado da Bahia, para inauguração do sistema 

de abastecimento de água da municipalidade. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, essa conversa de que a reforma da Previdência vai aquecer o mercado de 

trabalho, vai gerar emprego, vai gerar renda é conversa para boi dormir. 

Aliás, falando em boi dormir, está aí a Operação Carne Fraca, mostrando que é preciso ir a 

fundo para apurar o que está acontecendo. Seria importante que houvesse uma CPI para 

apurar isso, assim como a CPI da Previdência. 

Previdência não dá prejuízo em lugar nenhum do Brasil. Eu fui Prefeito da cidade de Camaçari 

e construí lá a previdência municipal. No primeiro ano de governo, havia 7 milhões no caixa do 

ISSM - Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, e o deixei com quase 150 milhões, em 8 

anos. 

Não tem que haver prejuízo na Previdência, o que há é má gestão. Aliás, má gestão é o que 

mais existe no Governo Temer! Olhem o escândalo agora aí. O Presidente está numa fase 

miserável. Inclusive, foi a uma churrascaria comer carne importada! O tiro está saindo pela 

culatra a todo instante. 

Povo brasileiro, está dando certo a mobilização contra a reforma da Previdência. Vamos ter 

que barrar no Congresso Nacional essa reforma. Essa matéria sobre a terceirização da mão de 

obra é uma imoralidade contra os trabalhadores. A reforma trabalhista é outra porrada nos 

sindicatos e na organização dos trabalhadores. Então, nós temos que barrar essas propostas! 

Nós temos que nos mobilizar de norte a sul, de leste a oeste neste País. O povo tem que tomar 

as ruas, tem que se manifestar, procurar seus Deputados, não aceitar que os seus Deputados 

votem contra o povo, votem contra a sociedade brasileira. 

Eu voto contra a reforma trabalhista! Sou contra essa terceirização imoral que querem aprovar 

nesta Casa! Sou contra a reforma da Previdência! Quero deixar bem clara aqui a minha 

posição desde este instante. 

Sr. Presidente, agora registro que estive com o Governador Rui Costa, visitamos a belíssima 

cidade de Santo Estevão. O Prefeito Rogério, o Presidente da Câmara de Vereadores, George, 

o Vice-Prefeito e toda a sociedade nos receberam muito bem. Inauguramos o sistema de água 

do Município. 

O Governador se comprometeu em fazer a pista que liga Santo Estevão a Ipecaetá. Estavam 

presentes a Prefeita de Ipecaetá, os Vereadores daquela região, a comunidade. Foi uma festa 

belíssima. 

Parabenizo o Governador Rui Costa, parabenizo o Prefeito Rogério, de Santo Estevão, que 

está nesta Casa hoje, juntamente com o Vice-Prefeito. Estão em Brasília na busca de 
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melhorias para o sistema de saúde e para a rede de esgoto do Município de Santo Estevão, no 

Recôncavo Baiano, Estado da Bahia. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Caetano. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

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

pela TV Câmara, hoje ocupo este espaço para falar sobre mais um ataque à classe 

trabalhadora, que está sendo articulado pelo Governo ilegítimo de Michel Temer. 

A mobilização popular deu resultado, nobres colegas. Depois do que se viu no dia 15 de 

março, Temer e seus aliados estão com medo de não conseguir aprovar o desmonte da 

Previdência. Sabendo disso, eles puxam da manga mais um projeto (de 1998) que é uma 

verdadeira catástrofe para a classe trabalhadora: a terceirização completa! Trata-se, povo 

brasileiro, de mais uma retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras deste País. 

Que ninguém se engane com esse discurso de modernidade que os defensores da 

terceirização pregam. Um estudo realizado pelo DIEESE e pela CUT em 2015 registrou a 

elevada precarização que sempre acompanha a terceirização. Terceirizar significa tirar deveres 

dos empregadores e direitos dos trabalhadores. Menores salários, menos direitos, mais horas 

de trabalho, mais calotes. Com jornadas maiores e ritmo de trabalho exaustivo, a terceirização 

acaba, na verdade, por reduzir o número de postos de trabalho. Rapidamente, podemos citar 

oito pecados da terceirização no Brasil: 

1) fecha empresas e não paga verbas rescisórias; 

2) submete trabalhadores a jornadas mais longas; 

3) paga 24,7% a menos aos trabalhadores e trabalhadoras; 

4) faz com que os terceirizados permaneçam, em média, apenas 2,7 anos nos empregos; 

5) impede a geração de novas vagas; 

6) aumenta a rotatividade da mão de obra; 

7) não gera emprego; 

8) aumenta o lucro das empresas - é esse interesse que impulsiona o projeto. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, não podemos aceitar esse golpe contra a Constituição e os 

direitos dos trabalhadores. Vamos mais uma vez nos levantar contra essa aberração que os 

golpistas querem aprovar nesta Casa. 

Não à terceirização! Não à reforma trabalhista! 

Não ao desmonte da Previdência! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos assistem e nos acompanham 

pela TV Câmara, hoje ocupo este espaço para falar sobre uma grande agenda que realizamos 

no final da semana passada, no Município de Santo Estevão, na Bahia, onde estive junto com 

o Prefeito Rogério dos Santos Costa, com o Governador Rui Costa, ambos do PT, com o 

Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, e com outras lideranças. 

O Governador Rui Costa inaugurou um novo sistema integrado de abastecimento de água. 

Desenvolvido com investimento de R$ 28,4 milhões, o empreendimento vai atender 116 mil 

baianos dos Municípios de Santo Estêvão, Anguera, Ipecaetá e Santa Preta, na região do 

Portal do Sertão, que passam a ter acesso a água tratada. 

Água é sinônimo de vida e de saúde. Não faz sentido investir em posto de saúde e não investir 

em abastecimento e esgoto. Por isso, o Governo Wagner criou o programa Água para Todos e 

fez o maior investimento em abastecimento da história da Bahia. E o Governo Rui, agora, está 

dando prosseguimento a esse programa. 

O novo sistema tem quatro estações elevatórias, uma adutora de água bruta e outra de água 

tratada, uma estação de tratamento de água e outra de lodo, dois reservatórios e uma rede de 

distribuição de quase 15 quilômetros, alcançando 1.345 novas ligações domiciliares. Com ele, 

a capacidade de vazão é ampliada de 120 mil para 240 mil litros por segundo. 

Ainda em Santo Estêvão, o Governador visitou duas estações de tratamento que serão 

administradas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA: uma de água e 

outra de esgoto. O sistema de esgotamento deverá ser inaugurado em 60 dias. Rui garantiu 

que voltará ao Município para a inauguração da obra, que custou R$ 19 milhões. 

A EMBASA agora vai começar a fazer a ligação nas casas, e Santo Estevão vai chegar a ser 

uma das cidades com maior cobertura de esgotamento do Brasil. No início, serão 50% de 

cobertura, mas a capacidade do sistema é para uma cobertura de 100%. 

Ainda em relação a essa agenda, foram entregues pelo Governador três viaturas - duas para a 

Polícia Civil e uma para a Polícia Militar -, que servirão as cidades de Irará, Conceição do 

Jacuípe e Terra Nova. 

Além disso, Sr. Presidente, aproveitei a oportunidade para levar até o Governador Rui uma 

demanda da Prefeita Sueder Silva, do Município de Ipecaetá. A Prefeita e a comunidade 

destacam a importância da recuperação da BA-120, que liga o Município de Santo Estevão ao 

Município de Ipecaetá. Tenho certeza de que essa demanda será atendida pelo Governador 

Rui Costa. 

Sr. Presidente, deixo registrada aqui mais essa grande obra do Governador Rui Costa, que 

vem dando continuidade ao trabalho do então Governador Jaques Wagner e vem trabalhando 

para melhorar a qualidade de vida do povo baiano. 

Parabéns, Rui! Conte conosco! 

 

 

 

________________________________________ 
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Defesa de manutenção de idade mínima diferenciada para concessão de aposentadoria a 

mulheres. 

________________________________________ 

O SR. MOISÉS DINIZ (PCdoB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, meu discurso será em homenagem às belas guerreiras mulheres do Acre, um 

discurso sobre as mulheres na reforma da Previdência. 

Por que as mulheres devem ter um tempo menor de trabalho para se aposentar? Será que 

cabe uma tese para responder, Deputada Janete? Acho que não, é simples: porque são 

mulheres, só isso. Não precisa tese nem dissertação.  

Por que as mulheres devem se aposentar antes dos homens? Porque são especiais, porque 

guardam nossos filhos em seus úteros, e cada mês desse tempo lindo vale 1 ano; é tanta 

fragilidade, tanto cuidado com o filho - que já vive os sentimentos da mãe em tudo pelo cordão 

umbilical -, é tanto amor incondicional, que a mulher grávida amadurece ano nesses meses 

especiais. Imagine uma mulher que tem muitos filhos!  

É comum ouvir mulheres dizerem: "Depois que eu tive um filho, fiquei mais madura, sou outra 

mulher." 

As mulheres deveriam trabalhar 9 anos menos, pelo tempo precioso e especial por que cuidam 

de nossos filhos no útero, no carinhoso líquido aminiótico. Mulheres devem se aposentar mais 

cedo porque têm dupla jornada, porque têm duplo amor e dupla dedicação à família.  

Um Congresso de homens não pode mudar a aposentadoria das mulheres do Brasil. Seria uma 

grande covardia um Congresso que tem 87% de homens mudar a aposentadoria das mulheres 

do Brasil. Logo elas, que nos dão tanto amor, que nos trazem flores e afeição para vencer os 

nossos vazios, que nos abraçam e protegem nas horas de angústia.  

Tempo de aposentadoria especial para as mulheres é o buquê de flores que o Brasil criou, 

como carinho de um mundo ríspido e masculino. 

Não vamos tomar o que é delas, Srs. Deputados! Nós, que somos maioria absoluta, não vamos 

tirar a sua essência de dupla jornada, de útero e gravidez, de amamentação e de flores! As 

mulheres devem ter aposentadoria especial, porque elas não têm cromossomo Y. 

Nós deveríamos, além de não aprovar essa reforma, mudar o Regimento Interno desta Casa, 

que proíbe as pessoas de se sentarem nas cadeiras dos Deputados. Vamos liberar para que 
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as nossas mulheres, quando vierem nos visitar, possam sentar nas nossas cadeiras. Os 

homens podem ficar em pé. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado Moisés Diniz. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

039.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/03/2017-16:28 

Publ.: DCD - 3/22/2017 - 57 LUIS CARLOS HEINZE-PP -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença, na Câmara dos Deputados, do Diretor da Companhia Estadual de Energia Elétrica 

do Rio Grande do Sul - CEEE e de representantes da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG-RS, para debate da proposta de reforma da 

Previdência. Defesa de punição de frigoríficos e de fiscais agropecuários envolvidos em 

fraudes no controle sanitário de carnes produzidas no Brasil, no âmbito da Operação Carne 

Fraca, da Polícia Federal.  

________________________________________ 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, primeiro, eu quero registrar a presença neste plenário da 

nossa ex-Governadora Yeda Crusius, do Gilvane Moreira, do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de São Sepé, da Elisete Hintz, do Sindicato Rural de Ijuí, ambos da nossa FETAG, cujo 

Presidente é Carlos Joel, e do Gabriel Fogaça, Diretor da CEEE - Companhia Estadual de 

Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, para discutir a questão da reforma da Previdência. 

Decentemente e numa conversa franca, eles deixaram claro que querem ajudar os 

trabalhadores rurais, os pequenos produtores rurais do Brasil. Com esse objetivo, estão aqui 

discutindo o tema da reforma da Previdência. 

O ponto principal, Sr. Presidente, colegas Parlamentares, é a Operação Carne Fraca. A nossa 

preocupação é com a forma midiática que estão sendo conduzidos os processos. Nós temos 

hoje milhares e milhares de produtores rurais de frango, de suíno e de boi em todo o Brasil, e 

eles é que serão prejudicados. Não estou preocupado com as 21 indústrias fiscalizadas, se 
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elas têm ou não culpa no cartório. Se elas têm culpa, precisam ser fechadas e pagar pelo crime 

que cometeram. 

Da mesma forma temos de agir com relação aos fiscais federais agropecuários. Aqueles que 

estão enrolados têm que pagar pelo crime que cometeram. O Ministro Blairo Maggi já retirou 

dois superintendentes do Ministério da Agricultura no Paraná e também em Goiás. Quem tem 

culpa no cartório tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas o que nós não podemos fazer é 

criminalizar a carne brasileira. 

Ouvi a fala do Deputado Esperidião Amin sobre o trabalho que Santa Catarina fez para se ver 

livre da febre aftosa, sem vacinação. É o único Estado, Deputado Nilson Leitão. 

Esse é o trabalho que o Brasil e as empresas estão fazendo desde o Governo do Presidente 

Fernando Henrique, quando o então Ministro Turra e, depois, o Ministro Pratini de Moraes 

lutaram para que o Brasil se tornasse o maior exportador de boi e de frango do mundo e o 

quarto exportador de suíno do mundo. O Brasil conquistou isso graças ao trabalho. As missões 

internacionais vieram várias vezes ao Brasil ver a qualidade da nossa carne. 

Essa operação, Deputado, deve punir os culpados, mas aquilo não é a carne brasileira. Oitenta 

por cento ou mais da carne são consumidas no Brasil. O brasileiro está em dúvida sobre o 

consumo da nossa carne, e da mesma forma está o mercado internacional. 

O Presidente Michel Temer, prontamente, chamou os embaixadores, os Ministros, a imprensa 

e as entidades de classe, para discutir esse assunto.  

É isto o que temos que fazer: tranquilizar o consumidor brasileiro. A carne brasileira de frango, 

a carne suína e bovina, os nossos embutidos são da melhor qualidade, haja vista que 

conquistaram esses mercados. Não conseguimos chegar ao primeiro lugar no ranking mundial 

à toa, ganhando dos Estados Unidos, da União Europeia, de qualquer país do mundo. 

Por isso, há que se ter respeito com a produção. A nossa preocupação é com aquele que está 

criando o frango nas nossas granjas, criando o suíno nas nossas granjas, criando o gado nas 

nossas fazendas. Para quê? Para gerar emprego na cidade, emprego tão necessário no Brasil. 

Não se pode, irresponsavelmente, jogar a carne brasileira na lama. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Apoio às investigações da Policia Federal no âmbito da Operação Carne Fraca. Pesar pelos 

efeitos das notícias veiculadas na mídia internacional sobre o setor de produção e exportação 

de carne do Brasil. Indignação com políticas do Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

acompanhamos a questão da operação da Polícia Federal desencadeada na última sexta-feira 

no Brasil inteiro. 

Primeiro, nós somos a favor de que toda denúncia seja sempre apurada, investigada com total 

direito de defesa. Acompanhando o que a grande mídia fez, o que a Polícia Federal fez nesta 

operação, eu fiz uma avaliação. Eu estou ouvindo agora alguns comentários mais fortes da 

bancada ruralista nesta Casa. As notícias que estão vindo de fora para o Brasil a respeito 

dessa operação e do que aconteceu indicam o fim das exportações de carne. O setor de carne, 

um dos mais modernos e importantes do mundo, foi arrasado. 

O Ministro da Justiça é o comandante-geral da Polícia Federal; por certo está enroscado nas 

delações. E eu não o vi no jantar do nosso Presidente, que não é nosso, porque nós não 

votamos nele. 

O Presidente golpista fez um jantar. Para piorar a situação, levou os embaixadores a uma 

churrascaria que serve carne importada. 

A nossa preocupação vem desde o início da história da Operação Lava-Jato, desde o início do 

mandato da Presidenta Dilma. Está em curso um grande desmonte desta Nação. 

É preciso que a Nação brasileira não tenha autonomia, não tenha BNDES, não tenha 

PETROBRAS, não tenha as grandes empresas do agronegócio. Esse é o desmonte.  

Agora, grande parte do Congresso Nacional, bancado pelo agronegócio, sonhava que, a vida 

inteira, a Rede Globo, a grande mídia, estaria ao lado deles. Ela não está! Na hora em que tiver 

que desmontar esta Nação, ela a desmontará. 

Nós sempre dissemos, aqui, que uma parte da elite golpista brasileira mora nos Estados 

Unidos, assiste ao teatro em Paris e daqui quer apenas o lucro, o suor, o sangue. Ela quer 

daqui, do povo brasileiro, apenas levar riqueza. 

Então, é preciso que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça apurem. Agora, a situação foi 

criada dentro do cronograma de desmonte do projeto nacional iniciado, organizado e planejado 

nos 12 anos dos Governos de Lula e Dilma. É para desmontá-lo! 

Estão aqui três grandes projetos que terminam de desmontá-lo: reforma da Previdência, 

reforma trabalhista, e hoje, na pauta, o projeto de terceirizações. Com mais essas operações 

contra o BNDES, contra a PETROBRAS, contra as empresas que geram emprego, nós 

caminharemos para um País sem futuro e teremos milhões de desempregados. 

Quero que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. Ele será divulgado. 
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Críticas ao Governo Federal pelas propostas de reformas trabalhista e previdenciária, em 

prejuízo do trabalhador brasileiro. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, está anunciado para hoje, pelo Presidente desta Casa, o início do 

debate sobre a terceirização. 

O que é importante nós levarmos em consideração? O Governo golpista Michel Temer tem 

uma estratégia preestabelecida. Primeiro, foi a proposta de emenda à Constituição que congela 

os gastos com o serviço público pelos próximos 20 anos. Isso tem uma consequência dura 

para a educação no Brasil, para a saúde, para o trabalhador e para o próprio salário mínimo. 

Essa foi uma medida já aprovada nesta Casa. Depois, mandam uma reforma trabalhista 

justamente para que o trabalhador, que hoje trabalha 8 horas por dia, trabalhe 12 horas por dia 

com um salário menor. 

Como se não bastasse isso, vem a reforma da Previdência. Para quê? Para acabar com a 

Previdência pública e torná-la privada literalmente. Ou seja, fazem com que os bancos privados 

apresentem ao País um conjunto de iniciativas para tirar a Previdência pública da população 

brasileira. 

E vão iniciar agora a votação e os debates pela terceirização, que é nada mais do que destruir 

o serviço público brasileiro, destruir - isso digo com toda a convicção - todo o serviço, o 

trabalho que nós temos em nosso País de carteira assinada e diminuir o salário da população 

trabalhadora. 

Eu dou um exemplo concreto. Basta um servidor público ver no seu Estado ou no seu 

Município como que se dá a terceirização nos governos estaduais e municipais. 
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Como é que se dá? Quantos meses a pessoa fica na empresa terceirizada para poder 

receber? Qual é o salário que recebe? Ficam sem carteira assinada, sem plano de saúde, sem 

férias, sem garantia nenhuma! É isso que o Governo golpista quer fazer. 

Isso eles dizem que é a modernização da relação do trabalho. Ou seja, querem, de todas as 

formas, destruir tudo o que existe do ponto de vista da CLT, tudo do ponto de vista da carteira 

assinada, da garantia do trabalhador. 

Para quem rasgou a Constituição Federal, rompendo com a democracia, isso não é nada. Nós 

só temos uma saída: a sociedade brasileira se organizar, ir para a rua, pressionar. E "fora, 

Temer!" Não há outro jeito. Nós só temos essa saída para poder fazer com que os nossos 

direitos sejam respeitados no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Muito obrigado, Deputado. 
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Contrariedade à proposta do Governo Michel Temer de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar como lido e 

pedir que seja divulgado nos meios de comunicação da Casa pronunciamento em que faço 

uma avaliação da reforma da Previdência. 

O povo brasileiro já rejeitou essa reforma, que só retira direito dos trabalhadores e não lhes 

aponta um futuro. Todas as categorias de trabalhadores estão prejudicadas. Milhões de 

pessoas já foram às ruas na última manifestação e, em cada Município que chegamos hoje, 

vemos as pessoas debatendo e cobrando um posicionamento dos Parlamentares contrário a 

essa reforma. 

Portanto, é um pronunciamento em que me posiciono de forma contrária à reforma da 

Previdência. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, colegas Parlamentares, no dia 15 passado, 1 milhão de 

pessoas em todo o Brasil foram às ruas em manifestações contra a perda de direitos e os 

retrocessos promovidos pelo Governo Temer. O principal foco das manifestações foi a reforma 

da Previdência, por meio da qual o Governo Temer e seus aliados pretendem confiscar uma 

das principais conquistas, especialmente da população pobre do País, consagradas na 

Constituição Federal. Foi o primeiro ato do ano realizado em conjunto pela Frente Brasil 

Popular, Frente Povo Sem Medo e o Fórum das Centrais Sindicais. 

Em particular, parabenizo a CONTAG pela adesão às manifestações, com a participação de 

milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais brasileiros. Sem dúvida, um destaque 

simbólico da luta foi a ocupação, por mais de 1.500 trabalhadores, da sede do Ministério da 

Fazenda, em Brasília, de onde é disseminada para a grande mídia a propaganda enganosa 

sobre essa reforma, cuja veiculação foi proibida ontem pela Justiça. 

De plano, diga-se que não se trata apenas de reforma da Previdência. O Governo incluiu o 

sistema de assistência social, vinculado às aposentadorias por idade e por todas as formas de 

invalidez, condicionado à extrema pobreza, ou seja, famílias com até uma quarto de renda per 

capita familiar. 

A propósito, é esse grupo de cerca de 4,2 milhões de idosos e inválidos em extrema pobreza 

um dos mais punidos pela reforma, pois foi eleito para perder o piso do salário mínimo como 

valor de direito assistencial assegurado pela Constituição Federal, assim como a idade de 

concessão fica elevada para os 70 anos de idade. E essa massa de vítimas ficaria a depender 

do novo piso assistencial, a ser fixado administrativamente pela autoridade de plantão do 

Ministério da Fazenda, que, com toda a certeza, o fixaria com valor abaixo do salário mínimo. 

Na realidade, conforme estudo feito pelo economista Guilherme Delgado, do IPEA, de onde 

extraio informações para este pronunciamento, os grupos sociais escolhidos para o sacrifício 

numa ordem hierárquica são: os idosos e inválidos em extrema pobreza, agricultores familiares 

e Previdência Rural, mulheres, pensionistas de classe média baixa, idosos e inválidos em geral 

e jovens trabalhadores. 

Com relação ao agricultor familiar, que atualmente contribui financeiramente sobre o excedente 

comercializado - quando houver -, pela PEC inverte-se a situação, impondo-lhe contribuição 

financeira individual, de forma regular. E na hipótese de isso não ocorrer, o segurado especial 

ficaria fora do acesso aos benefícios. Imagine-se a situação do agricultor familiar do Semiárido 

nordestino às voltas com 5 anos de seca contínua e que lá permanece! 

Para a Previdência Rural são reservadas ainda várias restrições, revertendo diferenciações 

criadas pelo Constituinte de 1988: idade única de aposentadoria, sem distinção entre homem e 

mulher, rural e urbano, de 65 anos, na contramão das expectativas de vida regionais e dos 

direitos vigentes desde 1988. Além disso, seriam exigidos 25 anos de prova de trabalho, aí 

incluindo o tempo de contribuição depois de aprovada a PEC, contra a regra atual, que é 

apenas de prova de trabalho por 15 anos. Acrescente-se que o critério atual já é tão oneroso 

em termos de comprovação burocrática que a própria Exposição de Motivos da PEC reconhece 

serem os benefícios rurais, em cerca de 30%, concedidos por decisão judicial. 

Para as mulheres em geral e as mulheres rurais em particular são reservadas as cargas mais 

pesadas de onerações, sob a argumentação de que estaríamos na era e sob a cultura da 
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igualdade de gênero. São ignoradas as diferentes jornadas reais de trabalho e remunerações, 

impondo-se a idade única de aposentadoria. Agrava-se ainda a situação feminina de maior 

longevidade comprovada de duas formas: a) pela proibição de acúmulo de aposentadoria e 

pensão na hipótese do falecimento do cônjuge; b) pela redução a 50% do valor do benefício 

atual às novas pensões a serem concedidas depois de aprovada a PEC. 

Os idosos e inválidos em geral são onerados com duas cargas novas de sacrifício - os 

primeiros, como já registrado, com a idade única de 65 anos de aposentadoria, indo até 67 

anos quando houver determinada mudança. Mas além desse ônus se introduziu outro, tanto 

para idosos, quanto para inválidos: a redução significativa do valor das aposentadorias, visto 

que se introduziria na Constituição uma regra de carência, que praticamente exigiria 49 anos 

de contribuição para se ter direito a 100% do valor médio do salário de contribuição. E isso vale 

para todos, mesmo para as pessoas com 50 anos ou mais, no caso dos homens, e 45 anos ou 

mais, no caso das mulheres, que aparentemente entrariam numa regra de transição razoável - 

trabalhar 50% a mais do tempo que falta para a aposentaria. 

Tudo isso tem sido vendido sob o manto nada sagrado do sacrifício necessário, da urgência, 

da irreversibilidade do caos se não atendidas as exigências de um novo deus da história - os 

mercados financeiros. 

Uma reforma da Previdência séria é necessária, para garantir direitos básicos, ajustar-se 

equilibradamente às tendências demográficas de longo prazo, corrigir alguns privilégios 

corporativos, provisionar o sistema de recursos mediante taxação de setores classicamente 

desonerados e, principalmente, cumprir o objetivo de universalização, trazendo para dentro do 

sistema um pouco mais de um terço da força de trabalho que dele ainda não participa. Mas a 

Reforma Temer nada disso cogita, porque pensa apenas na restrição de direitos básicos, sob o 

pretexto de se ajustar às tendências demográficas.  
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Descontentamento do povo brasileiro com as ações do Governo Michel Temer. Aprovação, 

pela Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, de moção de repúdio à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social.  
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________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero fazer o registro de uma situação impressionante. Antes de dar o golpe, Deputado Bohn 

Gass, boa parte dos Deputados diziam que a Presidente Dilma não podia governar com 12% 

de aprovação. 

Só há um lugar no Brasil em que Michel Temer tem maioria. Esse lugar é aqui, na Câmara. 

Não sei por que razão, eu só imagino. O único lugar em que Michel Temer tem maioria é aqui 

na Câmara. Isso está acontecendo justamente por causa das medidas que ele vem adotando. 

A população está se afastando cada vez mais. 

Nesse sentido, quero registrar que a Câmara de Vereadores de uma cidade da Bahia chamada 

Correntina, por unanimidade, fez uma moção de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, que trata da reforma da Previdência. 

Essa rejeição às medidas do Governo e, sobretudo, ao golpista Michel Temer ocorre em 

Correntina e em todo lugar do País. 
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Alerta à população sobre perda de direitos em caso de aprovação das reformas previdenciária 

e trabalhista conforme proposta do Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu quero usar estes poucos minutos hoje para falar principalmente com a 

população que nos vê pela TV Câmara e pelas redes sociais a respeito da atenção que ela 

precisa ter sobre o que está acontecendo no Parlamento, especialmente nesta Casa. 

Vivemos uma conjuntura em que a economia vai mal, e o Governo tem encaminhado medidas 

para privilegiar o poder econômico, o capital financeiro, em detrimento dos interesses e dos 

direitos dos trabalhadores.  
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O Governo encaminha para cá a famigerada reforma da Previdência e a famigerada reforma 

trabalhista. A reforma da Previdência já ganhou os quatro cantos do Brasil. As pessoas estão 

entendendo que querem acabar com o sistema previdenciário nacional, querem tirar o direito 

de os brasileiros se aposentarem. 

Mas o nosso alerta para a população, em especial para os trabalhadores, é com relação à 

reforma trabalhista e ao Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que está na pauta desta Casa hoje, 

que diz respeito à terceirização. Com a aprovação desse projeto, querem, na realidade, de 

modo enviesado, acabar com o direito das pessoas à aposentadoria. 

A palavra bonita é "pejotização": transformar o trabalhador em pessoa jurídica. Aqueles que 

acham que isso é coisa moderna têm que saber que isso vai retirar o seu direito, vai diminuir o 

seu salário, vai inviabilizar o seu direito à aposentadoria, porque você não pagará mais a 

Previdência. 

Mais do que isso: querem fazer a reforma trabalhista através de um projeto que vai ser 

aprovado nesta Casa açodadamente, sem o debate necessário; querem diminuir o salário dos 

trabalhadores; e querem dizer, com isso, que vão recuperar a economia. É uma falácia! Não há 

recuperação da economia retirando-se direitos, retirando-se salário das pessoas. Não há 

recuperação da economia inviabilizando as condições de trabalho de cada cidadão, de cada 

cidadã. 

Por isso, Sr. Presidente, o nosso pronunciamento - repito, nesses poucos minutos - é para que 

as pessoas fiquem atentas ao prejuízo que esse tipo de projeto causará a todos os 

trabalhadores brasileiros. 

Nós votaremos contrariamente a esses projetos e contrariamente a eles mobilizaremos toda a 

população. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Regozijo pelo depósito em contas de Municípios do Estado do Paraná de recursos financeiros 

oriundos de emenda parlamentar de autoria do orador. Apoio ao Movimento Tarifa Zero, do 

Município paranaense de Mandaguari, de reivindicação de fim de cobrança de pedágio em 

rodovias da região. Repúdio às propostas do Governo Federal de reforma previdenciária e 

trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje 

eu quero dar uma boa notícia para os Municípios da Região de Campos Gerais, no Paraná, a 

cidade de Palmas e de Ivaí. Uma para área da agricultura e a outra para área da saúde, elas 

receberam hoje - está depositado nas contas - recurso de emenda de nossa autoria. Isso está 

beneficiando as cidades, principalmente Piraí do Sul, uma das cidades mais carentes do 

Paraná, com um povo trabalhador, um povo pujante. 

Quando eu a estive visitando, no último sábado, caminhei com os nossos companheiros Zé 

Sandrini, Lourdes, Dr. Serginho, Douglas. E hoje foi depositado na conta do Município mais de 

300 mil reais para a área da saúde. O dinheiro está na conta para ajudar os Municípios. 

Então, temos aqui a luta pelos direitos sem nos vendermos, sem nos entregarmos a este 

Governo, mas atendendo aos interesses dos Municípios que representamos. 

Gostaria de citar agora o Movimento Tarifa Zero, que está sendo feito no Paraná, numa das 

cidades mais importantes, Mandaguari, ali próxima de Maringá e de outros Municípios, por 

causa da venda do direito público de ir e vir, através das praças de pedágios. 

Para poderem trabalhar nas cidades ao lado, que são maiores, os moradores têm que pagar 

pedágio, como também os estudantes, para poderem ir à universidade, para poderem ir à 

escola. Isso é um grande absurdo. E a população, num grande apoio popular, está se 

mobilizando e cobrando. A população está querendo seu direito de ir e vir. 

Não somos contra o pedágio, mas ele tem que ser justo. Ele não pode ser da maneira que é no 

Estado do Paraná. É um verdadeiro roubo o que acontece lá. Já está provado por 

investigações, e essas cidades não podem ser prejudicadas. 

Fica aqui o nosso parabéns a Mandaguari e a todas as cidades que estão participando desse 

movimento. 

Quero registrar minha preocupação com o que está acontecendo nesta Casa. As articulações 

para retirar direitos não podem e não devem deixar de entender a vontade da população, o 

interesse popular. Nós não estávamos falando apenas da reforma da Previdência. Tão maléfica 

quanto a reforma da Previdência é essa reforma trabalhista, que retira direitos. É essa reforma 

que pretende fazer terceirização, que tira a possibilidade de direitos trabalhistas conquistados a 

duras penas. 

Então, a todo dia, em cada sala daquele corredor se discute uma retirada de direitos, e a 

população está sofrendo com isso, em favor das grandes corporações, em favor da cobrança 

da fatura do povo mais pobre, porque agora eu não vejo aquele pato amarelo na rua. 

Nós não podemos aceitar isso e vamos continuar denunciando. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado Aliel Machado. 
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Encontro do Prefeito, Vereadores e sindicalistas do Município de Tomar do Geru, Estado de 

Sergipe, com Parlamentares da bancada federal sergipana para debate sobre a proposta de 

reforma previdenciária. Participação do orador em ato contra as propostas de reformas 

previdenciária e trabalhista no Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, peço que seja dado como lido, registrado nos Anais da Casa e também divulgado 

pelos meios de comunicação da Casa o meu pronunciamento em relação aos vários debates 

que vêm sendo feitos no Estado de Sergipe sobre a reforma da Previdência.  

Eu queria parabenizar os representantes do Município de Tomar do Geru, que recebemos 

ontem na nossa capital. O que os representantes deste Município fizeram ontem numa visita à 

bancada federal de Sergipe, sob a liderança da Câmara de Vereadores, do Prefeito, de 

sindicatos rurais, de sindicatos dos servidores e de sindicatos dos professores, toda a 

representação do Município, independentemente de partidos? Eles foram visitar os oito 

Deputados Federais e os três Senadores de Sergipe para pedir publicamente a opinião dos 

Parlamentares com relação à reforma da Previdência.  

Eu quero parabenizá-los, porque foi uma demonstração de coragem e compromisso. 

Todos nós que estamos aqui no Parlamento sabemos quem não está votando na reforma da 

Previdência ou na reforma trabalhista conscientemente, quem está sendo enganado, porque 

essas reformas são para retirar direitos do povo brasileiro. Essa reforma da Previdência é um 

crime contra o povo brasileiro. 

Mais de 80 entidades, entre elas a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 

provam que as fontes de recurso da nossa Previdência não são deficitárias. 

Hoje acontece mais um grande debate em Porto da Folha, e a nossa bancada estará presente, 

junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com todas as forças vivas do Município. Na 
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próxima sexta o debate será em Canindé de São Francisco. Todas as cidades estão fazendo 

debates e audiências públicas. 

Eu quero parabenizar Tomar do Geru, porque essa iniciativa exige do Parlamento brasileiro 

uma postura firme e decisiva sobre o que está se votando: se a favor do povo brasileiro ou se a 

favor dos interesses econômicos dos banqueiros, que são os que querem a previdência 

pública. 

Quero que meus discursos sejam dados como lidos e divulgados no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que recebemos o 

Prefeito, Vereadores e sindicalistas do Município de Tomar do Geru que estão preocupados 

com a reforma da Previdência. 

Na manhã do dia 20, segunda-feira, recebemos em nosso escritório em Aracaju nove 

Vereadores da Câmara do Município de Tomar do Geru, o Prefeito Pedrinho Balbino, 

acompanhado por representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - 

STTR e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe - 

SINTESE. O grupo foi levar até nós, integrantes da bancada federal, a preocupação de toda 

população quanto à proposta de reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos 

Deputados, e os prejuízos que ela trará aos trabalhadores. Na ocasião, ressaltamos a 

importância daquela mobilização de Vereadores, Prefeito e sindicatos, a fim de saber o 

posicionamento dos Parlamentares, e reafirmamos nosso posicionamento frontalmente 

contrário a essa reforma da Previdência. 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Tomar do Geru, Márcio de Corí, disse que os 

Vereadores estão sendo cobrados pela população sobre os termos dessa reforma da 

Previdência e, por isso, hoje o parlamento municipal saiu para debater o assunto e ouvir a 

opinião dos parlamentares federais de Sergipe, a fim de saber qual caminho seguir. Nunes dos 

Santos Alexandre, um dos representantes do STR - Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

presentes à reunião, afirmou que, se aprovada, essa reforma trará um prejuízo sem tamanho 

para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que terão que contribuir por 25 anos, pagando 5% 

de um salário por mês, quando a maioria não terá condições. Ele disse que sabe do nosso 

posicionamento, mas foram nos ouvir, e que também irão ouvir os outros Deputados. 

O Prefeito Pedrinho Balbino disse que o tamanho da preocupação da classe política de Tomar 

do Geru com essa questão pode ser percebida com a mobilização feita com todos os 

parlamentares e representantes do movimento sindical. E eles, como gestores, não podem se 

furtar a estar discutindo o assunto. 

Prejuízos. 

Durante a reunião, vários vereadores e sindicalistas apresentaram suas dúvidas quanto à 

reforma da Previdência que está na Câmara. O grupo entregou ao Deputado um documento 

que aponta os principais pontos pelos quais são contra a reforma Previdenciária. Entre eles, o 

fato de que trabalhadores rurais e mulheres serão os mais prejudicados; por entender que a 
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idade mínima de 65 anos é um absurdo, pois o trabalho rural é desgastante e pesado; a 

contribuição obrigatória para os trabalhadores rurais, no percentual de 5% do salário mínimo; 

aumento da contribuição dos servidores para 49 anos e idade mínima de 65 anos, o que 

representa o fim de uma aposentadoria digna. 

Nós parabenizamos os parlamentares e lideranças que tiveram a iniciativa de cobrar uma 

posição dos integrantes da bancada federal de Sergipe. Essa é uma iniciativa muito importante. 

Se todo mundo agir dessa forma, essa reforma previdenciária não passará. Essa atitude 

demonstra a clareza desse grupo, que está pensando no futuro dos Municípios, pois Tomar do 

Geru, como muitas outras cidades, sabe o peso que a Previdência tem na sua economia. 

Dados da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal - ANFIP mostram que, 

até 2015, a Previdência Social tinha um superávit de R$ 11 bilhões, isso porque os dados de 

2016 não foram divulgados pelo atual Governo. Haverá condições de reverter a possibilidade 

de aprovação dessa reforma, se houver pressão popular. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que os Deputados 

Federais de Sergipe estiveram presentes no ato contra as reformas da Previdência e 

trabalhista, que aconteceu na manhã de hoje, no Município de Porto da Folha, no povoado 

Lagoa da Volta. 

Parabenizamos todos os participantes de diversos movimentos sociais, a exemplo do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, do Movimento dos Pequenos 

Agricultores - MPA, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe - 

FETASE, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe - 

SINTESE, e da Federação das Associações Comunitárias dos Produtores Rurais de Porto da 

Folha - FEACOM, a Câmara de Vereadores, entre outros, em um ato bastante representativo. 

Temos certeza de que só a mobilização popular irá barrar essas maldades que esse Governo 

golpista e sua base quer enfiar goela abaixo do povo brasileiro. 
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Sumário 

Iniciativas do Governo Federal contra os trabalhadores brasileiros.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

a ficha começa a cair para a grande maioria de trabalhadores que, em certo momento, vestiram 

a camisa verde-amarela e foram para as ruas se manifestar. A duplicata do golpe parlamentar 

que foi dado agora está sendo cobrada e é cara para os trabalhadores brasileiros. 

Primeiro, esta Casa votou o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Todos os 

Municípios do Rio de Janeiro que conheço estão a reclamar por mais saúde, por mais 

segurança. No entanto, os recursos estão congelados por 20 anos, os recursos são estes que 

estão aí. Não haverá mais recursos. E o que há não dá para resolver o problema da saúde, da 

educação e da segurança. 

Segundo, enviam para esta Casa uma medida chamada de reforma da Previdência, mas que, 

no fundo, vai retirar o direito dos trabalhadores brasileiros de terem uma aposentadoria. Essa 

medida é um crime, porque elimina direitos. 

Para terem uma ideia, no último período, 39% dos trabalhadores se aposentaram pela idade: 

se homem, aos 65 anos, com 15 de contribuição; se mulher, aos 60 anos, com 15 de 

contribuição. Caso fosse estabelecido o limite de 25 anos de contribuição, 80% desses 

trabalhadores não teriam direito à aposentadoria. Há Estados brasileiros onde 80% dos 

trabalhadores se aposentam pela idade. Ou seja, estão retirando a expectativa do trabalhador 

brasileiro de se aposentar. 

Agora querem votar aqui duas outras medidas pesadas para os trabalhadores brasileiros. A 

primeira estabelece que a negociação vai prevalecer sobre a legislação. Isso precariza os 

direitos dos trabalhadores num país onde a Justiça permite que haja trabalhadores em 

condições de trabalho análogas às da escravatura. Trata-se de outro crime. Num momento de 

crise e de fragilidade, colocar que o negociado se sobrepõe ao legislado significa precarizar o 

direito dos trabalhadores. 

Neste momento, está pautado aqui na Casa outro projeto, o da terceirização, inclusive na 

atividade-fim, que liquida a organização dos trabalhadores e os sindicatos e, acima de tudo, 

precariza, de uma vez por todas, a relação de trabalho. Não podemos aceitar isso. 

São iniciativas deste Governo que evidenciam, de forma muito clara, por que foi dado o golpe 

no Brasil. Todas as vezes em que governos não foram eleitos pelo voto popular, não 

exerceram o poder emanado do voto, da legitimidade do voto, tomaram-se inciativas para 

retroceder as conquistas dos trabalhadores brasileiros. 

Quero deixar o meu registro de que vamos resistir, lutar e votar contra essas arbitrariedades 

que estão cometendo contra os trabalhadores brasileiros. 

Fica clara a razão pela qual o golpe foi dado no Brasil, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Defesa de manutenção do tempo de contribuição e da diferença de idade das mulheres na 

reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Parlamentares, eu quero fazer um registro a respeito dos debates que se sucedem 

aqui na tribuna sobre a reforma da Previdência. 

Existem realmente vários pontos, que podemos identificar, que suprimem direitos já 

consolidados com o tempo. Porém, há um especificamente que diz respeito às mulheres. 

Os direitos das mulheres nas relações trabalhistas são recentes. Sendo recentes, estão em 

fase de consolidação. Hoje nós assistimos e participamos de debates intensos sobre os direitos 

das mulheres, sua recuperação e equiparação com os direitos dos homens. 

Porém, existe um direito adquirido que acredito essa reforma da Previdência não deve mexer 

nele ainda. Trata-se do tempo de contribuição e da diferença de idade das mulheres em 

relação aos homens. 

A diferença de idade imposta na proposta foi discutida porque a mulher tem uma terceira 

jornada, Sr. Presidente. Essa terceira jornada ainda não foi superada. Enquanto isso existir, 

enquanto a dona de casa for responsável pelas atividades domésticas, essa terceira jornada 

tem que ser considerada, o que justifica a diferença de idade e de contribuição para a 

aposentadoria. 

Sr. Presidente, faço este registro porque este assunto naturalmente será muito debatido. 

Muitos vão argumentar que hoje o marido, ou o trabalhador, ou o esposo, ajuda, mas não 

ajuda. É uma ilusão. Embora as tarefas domésticas sejam executadas por terceiros, quem as 

supervisiona e as administra como mãe e dona de casa é a mulher. 

Portanto, acho justo que permaneça a diferença de idade para aposentadoria e tempo de 

contribuição para as mulheres, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 



 

710 
 

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

Posicionamento contrário à aprovação da proposta de reforma da Previdência, em face de 

prejuízos aos direitos dos trabalhadores.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, já vim a esta tribuna várias vezes, falar da minha posição contrária à 

reforma da Previdência. Sou 100% contra essa reforma.  

Primeiro, não fizeram uma auditoria na Previdência para ver se nela há um buraco e qual o 

tamanho desse buraco, para mostrar o porquê dessa reforma. 

Segundo, se forem necessários 49 anos de contribuição, ninguém vai conseguir fazer uma 

contribuição dessas. Quando trabalhador atinge determinada idade, é mandado embora do 

emprego e não consegue outro emprego. Como ele poderá contribuir para a Previdência sem 

emprego?  

Em outro giro, temos que saber também que, para se garantirem os direitos dos trabalhadores, 

é preciso haver emprego. Isso é importante. Deve-se prestar muita atenção aos fatores que 

existem na atualidade.  

Portanto, de antemão, com relação à Previdência Social pública e privada, sou totalmente 

contra essas reformas sem fundamento, sem que pelo menos se saiba que elas vão realmente 

fazer o Brasil melhorar. Sem fundamentação, sem auditoria, o Deputado Edson Moreira está 

junto com o povo, que já está cansado de pagar a conta de todos os malfeitos dos 

administradores desde o Império até os dias atuais. Todos os que administraram este País 

solaparam, roubaram o povo. 
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Sr. Presidente, como vamos ser capazes de votar a favor de uma reforma que vai arrebentar o 

nosso povo, vai jogar o nosso povo no fundo do poço? Somos contra e vamos continuar contra 

essa reforma até que se apresente um fundamento para ela. 

Gostaria que este pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil.  

Muito obrigado. 

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

Sumário 

Artigos do jornal Valor Econômico, sobre existência de indícios de prática de corrupção por 

integrantes do Governo Federal; sobre declarações do Presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia, de expectativa de caos na economia do País em caso de não aprovação da 

reforma da Previdência; e sobre afirmação da ex-Ministra da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Senadora Kátia Abreu, de atuação do Ministro Justiça, Osmar Serraglio, 

contrário à exoneração de fiscal envolvido na Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.  

________________________________________ 

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

aqui a edição de hoje de um jornal bolivariano comunista, o jornal Valor.  

Diz o jornal em manchete da página A9: "Lista de Janot inclui um terço do Ministério Temer". 

Que País é este onde um terço do Ministério é denunciado por uma única empreiteira? 

Na página A8, há duas manchetes importantes. A primeira diz: "Câmara deve aprovar hoje 

projeto de terceirização indiscriminada". Já decidiram que vai ser aprovada essa proposta 

absurda de destruição da dignidade dos trabalhadores? 

A segunda manchete estampa a cara do nosso Presidente, que é economista. Sinceramente, 

S.Exa. não pode acreditar no que está dizendo, porque é economista e tem experiência 
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política. Dizer que o Brasil vai virar um caos se a reforma da Previdência não for aprovada é 

querer criar um clima de pânico, para que a população que vai ser vítima dessa truculência, 

dessa violência, aprove essa reforma, para que a população seja convencida de que, para ter 

algum direito no futuro, tem que apoiar uma proposta que lhe retira direitos. Não dá para levar 

a sério esse tipo de política.  

Sobre a manchete que diz que um terço do Ministério do Temer está denunciado, registro que 

a carne, mais do que fraca, é podre.  

Também queria chamar atenção para outra manchete do mesmo jornal. Vejam só: não estou 

trazendo nenhuma publicação escrita por pessoas da minha militância, mas, sim, uma 

publicação deste jornal esquerdista, comunista e bolivariano chamado Valor, que pertence aos 

Marinhos, da Rede Globo, das Organizações Globo.  

Diz a manchete: "Ministério ignorou alerta do TCU sobre falhas em inspeção". Isso é como a 

catástrofe de Mariana, onde já havia fiscalização do Ministério Público e por onde o 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM já havia passado. O risco naquela região 

já estava detectado, mas foi necessário que várias cidades desaparecessem e várias pessoas 

morressem. E até este momento ninguém foi punido. 

Muitas vezes, a nossa Justiça é tão paquidérmica quando se trata de punir gente poderosa e 

empresas poderosas - como a Vale e a Samarco, que, aliás, tem a Vale como uma das sócias - 

que a impunidade acaba sendo um prêmio para quem, de forma irresponsável, mesmo 

sabendo dos riscos, deixa uma situação catastrófica acontecer. 

Vou concluir, Sr. Presidente, citando outra manchete da mesma página, sobre a Kátia Abreu, 

ex-Ministra e ex-Presidente da representação do agronegócio: "Kátia Abreu diz que Serraglio 

tentou proteger fiscal preso".  

Ora, um Ministro que tem mandato de Deputado deve a esta Casa uma explicação. Não quero 

dizer que ele está envolvido em nada. Mas isso de chamar o chefe da quadrilha, que está 

preso, de grande chefe tem que ser explicado infelizmente. 

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

Sumário 

Apresentação de representações à Procuradoria-Geral da República e à Comissão de Ética 

Pública da Presidência da República contra o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar 

Serraglio. Presença dos ex-Presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff na Região Nordeste por ocasião do Dia de São José. Defesa de posicionamento, por 

parte dos Deputados, em relação à reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro que assiste a este pronunciamento, solicito a 

divulgação nos Anais desta Casa e no programa A Voz do Brasil deste meu pronunciamento 

sobre dois pontos fundamentais. O primeiro é que eu e o Deputado Robinson Almeida, que 

está aqui no plenário, interpusemos uma representação, na Procuradoria-Geral da República e 

no Conselho de Ética da Presidência da República, contra o Deputado e Ministro Osmar 

Serraglio. 

Se ele, na condição de Deputado, já fazia advocacia administrativa para encobrir atos ilícitos 

de empresas que vendiam produtos adulterados para brasileiros e estrangeiros, imaginem o 

que pode ocorrer na condição de Ministro de Justiça! 

Esse é mais um Ministro do Governo Temer que não tem condição nenhuma de ocupar a 

posição que está ocupando. Ele deve se demitir para se defender, ou pesará sobre ele e sobre 

a PGR e o Conselho de Ética da Presidência da República, se não investigarem, a dúvida de 

que esteja agora usando a posição de Ministro para fazer os mesmos atos ilícitos, imorais e 

insustentáveis. O povo brasileiro, que andou consumindo essa carne, que continua 

consumindo produtos de empresas que precisam ser fiscalizadas, está à espera de uma 

resposta. As investigações têm que correr. 

Outro ponto do meu pronunciamento, do qual também peço a divulgação nos Anais da Casa e 

no programa A Voz do Brasil, é referente à ida ao Nordeste do Presidente Lula com o povo 

brasileiro - mais de 100 mil pessoas de vários Estados do Nordeste -, no dia de São José. Todo 

mundo sabe no Brasil que, quando não chove no dia 19, quem errou foi a chuva, porque São 

José não erra. É dia de chuva.  

Estava lá o Presidente Lula, o maior Presidente da história do Brasil, com a Presidenta Dilma, a 

maior Presidenta da história do Brasil, levando água para o povo nordestino, como foi feito no 

Programa Água para Todos, bem como houve casa para o nosso povo e fomento para 

agricultura familiar. E Temer, tentando ludibriar a população, tentou capitalizar essa obra como 

do seu Governo. 

Portanto, o povo brasileiro está dando uma resposta nas ruas. Tivemos uma manifestação de 

massa no dia 15, dizendo "não" à reforma da Previdência. Cada Deputado e cada Deputada da 

base do Governo tem que dizer se é favor da retirada dos benefícios de prestação continuada, 

das aposentadorias do nosso povo, ou se é contra a reforma da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Líder. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto aprovado no 

Senado Federal sobre terceirização da mão de obra no mercado de trabalho. Críticas à reforma 

da Previdência proposta pelo Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de falar 

diretamente para todo o povo brasileiro que está hoje em discussão nesta Casa - e amanhã 

provavelmente vai ser votada - matéria sobre a terceirização da mão de obra. É a terceirização, 

é a quarteirização, é uma esculhambação contra o trabalhador. 

O projeto já foi aprovado no Senado Federal, que o mandou para cá com urgência para ser 

aqui aprovado e sancionado imediatamente. Por que essa pressa toda? Por que o povo 

brasileiro se manifestou e está se manifestando, em todos os cantos do Brasil, contra a reforma 

da Previdência? Essa reforma da Previdência não passa aqui nesta Casa! 

O frágil Governo Temer, um Governo que já está cambaleando, um Governo que está no seu 

final, está em busca de um plano B, porque está vendo que dificilmente passará nesta Casa a 

reforma da Previdência. E traz, então, a terceirização, que é um plano B, que é um golpe nos 

trabalhadores e na população brasileira. 

Aliás, este Governo gosta de coisa ruim! Este Governo gosta de agenda contra a sociedade e 

contra o povo! A reforma da Previdência, que acaba com a aposentadoria rural, a terceirização, 

a reforma trabalhista, tudo é agenda negativa, do ponto de vista do interesse nacional, do 

interesse dos trabalhadores, do interesse da sociedade brasileira. 

Nós, Parlamentares, que fomos eleitos com o voto do povo - muitos vão buscar a sua reeleição 

exatamente nos Municípios, nos Estados e nas cidades -, não podemos vacilar neste instante, 

nem cair nessa conversa fiada do Governo Federal, quando diz que a reforma da Previdência 

vai gerar emprego, vai gerar renda. É mentira que reforma da Previdência gera emprego e 

renda! O que aquece a economia não é a reforma trabalhista do jeito que ela está, feita para 

aumentar a jornada de trabalho de 8 para 12 horas e acabar com a lei, permitindo que o 

processo de negociação entre patronato e trabalhador prevaleça contra ela, não é reforma da 

Previdência do jeito que ela está, não é a terceirização. 
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É isso que está por trás de todas essas reformas que são apresentadas por esse débil e 

fracassado Governo do Presidente Temer, interino, golpista e ilegítimo. Só um Governo que 

não teve voto popular pode trazer uma agenda desgraçada dessas para a Câmara Federal. 

Quem será capaz de aprovar uma reforma dessas? Ainda tem Deputado colega nosso aqui 

que eu respeito buscando um caminho para justificar o seu voto nessas reformas horríveis que 

são apresentadas pelo Governo ilegítimo do Temer. 

Eu me posiciono claramente a favor do povo brasileiro, que votou em mim para que eu 

pudesse defendê-lo aqui. E é isso que eu estou fazendo aqui, ao falar, nesta tribuna do 

Congresso Nacional, em defesa do povo e contra a reforma da Previdência, a reforma 

trabalhista e a terceirização. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Mensagem aos Deputados da bancada do agronegócio após denúncias de irregularidades na 

produção e fiscalização da cadeia produtiva de carnes. Defesa da tese de ilegitimidade do 

Governo Michel Temer. Contrariedade à aprovação das propostas sobre terceirização da mão 

de obra no mercado de trabalho e sobre a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Boa noite. Antes de comentar esse 

absurdo do projeto terceirização, eu não posso deixar, Sr. Presidente, de me solidarizar com os 

Deputados que representam o agronegócio aqui.  

V.Exas., que estiveram na linha de frente para derrubar uma Presidenta honesta, que 

contribuíram, e muito, para botar esse Governo golpista no poder, sofreram uma rasteira agora, 

uma das maiores que eu já vi na história da política brasileira. 

V.Exas. derrubaram os aliados e vão falir a cadeia do agronegócio relacionada à carne, como 

fizeram com a cadeia de petróleo e gás, como fizeram com as empreiteiras. Não adiantou 
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V.Exas. se rebaixarem a tal ponto para botar esse Governo corrupto e golpista. O troco está aí, 

e eu tenho que me solidarizar com a destruição que o Governo golpista está fazendo.  

Se não acabarmos com o esse Governo golpista, o golpe vai destruir o Brasil, como já destruiu 

a cadeia do petróleo, destruiu as empreiteiras, está destruindo o agronegócio agora e quer 

destruir os direitos dos trabalhadores. 

Nós não vamos aceitar que aqui, nesta semana, façam a destruição por meio desse projeto da 

terceirização. Esse projeto é de 1998!  

Quem era o Presidente em 1998, Deputado Afonso? Quem é que estava destruindo todo o 

patrimônio público em 1998? Era o PSDB, eram os tucanos. Naquele período, entregaram o 

minério deste País, entregaram as minas de ferro do Norte do País, ao privatizar a Vale. 

Naquela época, tentaram vender a PETROBRAS e tentaram destruir os direitos dos 

trabalhadores, mas não conseguiram.  

Com a vitória de Lula, interrompemos o ciclo neoliberal; interrompemos a polícia entreguista, 

interrompemos a política de destruição de direitos. E agora eles querem retomar esse 

processo. Nós não vamos permitir, Sr. Presidente, que destruam a previdência pública para 

criar mercado para a previdência privada.  

A eleição do Deputado Arthur Oliveira Maia, Relator do projeto, foi financiada pela previdência 

privada. Ele é um sonegador - o seu posto de gasolina Formoso, no caminho para Santa Maria 

da Vitória, Deputado Afonso, é sonegador da Previdência.  

Não adianta, Deputado Arthur Oliveira Maia, sonegador, representante dos setores da 

previdência privada: nós não vamos aceitar a aprovação dessa reforma de destruição da 

Previdência.  

Da mesma forma, não vamos permitir que a reforma trabalhista passe, nem na forma do projeto 

que está na Comissão Especial, nem na forma do projeto tirado das gavetas - pasmem, é um 

projeto de 1998! - que estão tentando aprovar na calada da noite neste plenário hoje. No ano 

de 2003, o Presidente Lula mandou uma mensagem para retirar essa proposição. Agora, 

querem colocá-la novamente na pauta.  

O que aconteceu domingo em Monteiro foi só uma prévia do que vão ter que enfrentar nos 

próximos meses. A população brasileira está nas ruas, lutando contra a retirada de direitos, 

dizendo: "Fora, Temer!", "Fora, reforma da Previdência!"  

E se preparem, porque não vamos ficar apenas derrotando as mudanças que querem fazer nos 

direitos dos trabalhadores. A população brasileira não vai se conformar em apenas derrotar os 

projetos de V.Exas. que pretendem acabar com a Previdência pública e tirar os direitos dos 

trabalhadores. A população vai para a rua dizer: "Fora, Governo golpista!", "Fora, Temer!", 

"Volte, Lula!" 

Em 2018, Presidente Lula novamente!  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação contrária de Câmaras Municipais do Estado da Paraíba à aprovação da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da Seguridade Social. 

Alegação de existência de reações diferenciadas no caso de operações da Polícia Federal 

referentes a integrantes do Partido dos Trabalhadores e no caso de operações dessa 

instituição policial relacionadas ao agronegócio no Brasil. Contrariedade a proposta sobre 

terceirização de mão de obra. 

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, todos os dias tenho recebido de Câmaras Municipais do meu 

Estado resoluções, decisões contrárias à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Recebemos pedidos de São Sebastião de Lagoa de Roça e também de Bananeiras. Esses 

Municípios da Paraíba demonstram que não aceitam a PEC da morte, da destruição da nossa 

previdência pública. 

Sr. Presidente, quando a Polícia Federal fazia uma missão para investigar alguém do PT, havia 

elogios à Polícia Federal. Mas, quando pega o agronegócio... E essa não foi iniciativa da 

Polícia Federal. Alguém determinou que aquilo fosse feito. Agora começam a falar mal da 

Polícia Federal. São dois pesos e duas medidas. Ela tem que investigar mesmo. Cabe ao 

Judiciário julgar se, de fato, aquilo tem consistência ou não. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que nós não podemos aceitar esse projeto de lei com que 

querem terceirizar o serviço público em nosso País. É a instauração do bico no Brasil, porque o 

trabalhador não vai mais poder ter carteira assinada, não vai poder se aposentar. Já fizeram 

misérias com a PEC da Previdência, e agora vêm com essa terceirização, que nós não 

podemos aceitar. 

Vamos tentar derrotá-la. Não dá para aprovarmos esse projeto, que é de 1998! O então 

Presidente Lula pediu que fosse retirado. Agora ressuscitam essa miséria desse projeto, que 

objetiva terceirizar o trabalho. O trabalhador já é prejudicado. Agora querem fazer a 

instauração do bico. O bico agora passa a ser uma forma de trabalho, que não vai ter 

consistência nenhuma, porque as pessoas não vão ter férias, não vão ter FGTS, não vão ter 

nada, vão ter apenas miséria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Vinculação entre os rumos da Operação Lava-Jato e a crise política e econômica brasileira. 

Críticas às propostas de reforma previdenciária e tributária e ao projeto de lei sobre a 

terceirização do trabalho. Responsabilização do Governo Michel Temer pela paralisação de 

obras, pela escalada da violência no País e pela entrega de riquezas nacionais para empresas 

estrangeiras. Prejuízos decorrentes da suspensão das exportações de carne. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar 

como lido meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me acompanham pelos veículos de 

comunicação desta Casa, punir corruptos é uma coisa; quebrar o Brasil é outra. 

Desde a mudança de rumo, em 2014, da Lava-Jato, que se voltou forte e violentamente para o 

setor de petróleo e construções - leia-se PETROBRAS e grandes empreiteiras brasileiras -, o 

Brasil desancou numa crise econômica e política, responsável por arruinar nossas maiores 

empresas públicas e privadas e por jogar o País na maior crise política que solapou nossa 

democracia, com um golpe que derrubou a Presidenta Dilma. 

A coincidência, pelo menos na economia, entre os abusos da Lava-Jato e a quebra do Brasil 

tem que ser levada em conta. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, apesar das oscilações 

que já vinha sofrendo desde 2012 frente à crise internacional, mantendo-se sempre positivo, 

teve, a partir de 2014, fortíssima queda, chegando em 2015 com perda de menos 3,8% e em 

2016 com perda de menos 3,6%. E, convenhamos, não podemos culpar agora somente a crise 

internacional e os problemas endógenos da nossa economia por crescente queda. A Lava-

Jato, não preciso ser economista para afirmar isso, teve e vem tendo, sim, senhor, 

responsabilidade capital por esse enorme prejuízo. 

Não é à toa que foi justamente a enorme retração dos investimentos na área de construções e 

serviços que puxou nossa indústria e outros setores de nossa economia para uma queda 

bastante grande. E por que isso aconteceu? Pela maneira como foram conduzidas as 
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investigações e abusos cometidos por procuradores e juízes da Operação Lava-Jato, que, em 

vez de punir os administradores corruptos e preservar as empresas e os seus projetos, 

miraram justamente as empresas, preservando de certa forma os corruptos em um programa 

de delação que mais beneficia quem cometeu atos ilícitos do que pune justamente os 

culpados. 

O resultado não poderia ser outro: o Brasil em recessão; empresas nacionais que até ontem 

eram líderes mundiais quebradas; desemprego em massa; e, o que era de se esperar, a 

exploração de nossas riquezas e os setores de serviços entregues às multinacionais, muitas 

delas com piores reputações do que as finadas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão 

e outras. 

Foi assim que, no último dia 16, constatamos esse novo ciclo de um país que em breve será 

totalmente entregue aos interesses estrangeiros. Neste dia, todos os editais de concessões de 

aeroportos brasileiros foram vencidos somente por empresas da União Europeia. Quem 

ganhou as concessões de quatro aeroportos lucrativos? As empresas do continente europeu, 

que também não vivem um bom momento. Elas ganharam as concessões porque as nossas 

empresas, naturalmente, estão quebradas pela Lava-Jato. 

A empresa francesa Vinci ficou com o direito de administrar o aeroporto de Salvador; a suíça, 

com o de Florianópolis; a alemã ficou com os aeroportos de Fortaleza e de Porto Alegre, e 

assim por diante. 

Quero dizer que este Congresso Nacional não pode fazer com que o País caminhe mais para a 

crise, aprovando essas reformas desastrosas. O próprio Governo, naturalmente, já entende 

que não há como aprovar a reforma da Previdência, mas há a reforma trabalhista e a 

terceirização. 

A terceirização é a volta da escravidão - esta é a verdade. Vamos resumir esse assunto porque 

o povo lá embaixo entende mais fácil, assim como lá embaixo todos estão entendendo o que é 

a reforma da Previdência. 

O cidadão pode não entender muito de política, pode não saber ler nem escrever, mas ele 

sabe que a reforma da Previdência é contra ele. E não são apenas os idosos, não; são os mais 

jovens que pretendem fazer uma previdência, que pretendem se aposentar quando completar a 

sua idade, mas não aos 69 anos, nem aos 70 anos. 

Eu penso que os principais partidos que lideraram uma base nesta Casa para tirar uma 

presidenta legitimamente eleita, como o foi a Presidenta Dilma, agora estão acabrunhados e 

tímidos. Um e outro ainda têm coragem de vir à tribuna; um e outro ainda querem debitar essa 

crise na conta do Partido dos Trabalhadores ou dos Governos do Presidente Lula e da 

Presidenta Dilma. 

A verdade é que este País está parado. Deram o golpe dizendo que iam fazer mais obras, mas 

essas obras não existem nem no norte nem no sul. Lá no Pará seriam duas rodovias, a 

Cuiabá-Santarém e a Transamazônica. Nesse ano que passou, não foram asfaltados nem 40 

quilômetros de rodovia. No Rio Grande do Sul não é diferente; tampouco em Minas Gerais e 

em São Paulo. 

As universidades estão para ser estruturadas. No Pará, nós temos quatro universidades 

federais criadas recentemente no Governo Lula/Dilma, mas não há dinheiro para as obras. 

Somente o Instituto Federal do Pará - IFPA tem obras contratadas em 90 milhões, e não há 5 

milhões nos cofres para fazê-las. 
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Este é o Governo que a maioria de V.Exas. colocou no poder. E V.Exas. agora não podem 

colocar a digital em uma reforma trabalhista, em uma terceirização e em uma reforma da 

Previdência. 

Enquanto isso, nós vamos assistindo a desemprego e a mais desemprego. A paz social não 

existe mais. Há violência para todo lado. Lá no Pará, ontem, mataram uma liderança do 

Movimento dos Sem Terra dentro do hospital de Parauapebas. Foram à casa dele, deram três 

tiros, ele sobreviveu e foi para o hospital. Não se contentaram, invadiram o hospital e mataram 

a pessoa que vivia naquela região há mais de 20 anos. 

Há assaltos a bancos. Nas cidades brasileiras, o maior medo das pessoas é ser assaltadas, 

porque não há mais segurança neste País. Este é o resultado de um Governo ilegítimo, que foi 

posto por este Congresso, por parte do Poder Judiciário, por parte da grande mídia nacional e 

dos grandes empresários nacionais e internacionais. 

Queria, Sr. Presidente, que este meu pronunciamento fosse divulgado pelos meios de 

comunicação desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

comunicação da Casa, punir corruptos é uma coisa; quebrar o Brasil é outra. 

Desde a mudança de rumo, em 2014, da Lava-Jato, que se voltou forte e violentamente para o 

setor de petróleos e construções (leia-se PETROBRAS e grandes empreiteiras brasileiras) o 

Brasil desancou numa crise econômica e política, responsável por arruinar nossas maiores 

empresas públicas e privadas e por jogar o País na maior crise política que solapou nossa 

democracia, com um golpe que derrubou a Presidenta Dilma. 

A coincidência, pelo menos na economia, entre os abusos da Lava-Jato e a quebra do Brasil 

tem que ser levada em conta. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, apesar das oscilações 

que já vinha sofrendo desde 2012 frente à crise internacional (só que sempre se mantendo 

positivo) teve, a partir de 2014, fortíssima queda, chegando em 2015 com perda de menos 

3,8% e em 2016 com perda de menos 3,6%. E, convenhamos, não podemos culpar agora 

somente a crise internacional e os problemas endógenos da nossa economia por crescente 

queda. A Lava-Jato, não preciso ser economista para afirmar isso, teve e vem tendo, sim 

senhor, responsabilidade capital por esse enorme prejuízo. 

Não é à toa que foi justamente a enorme retração dos investimentos na área de construções e 

serviços que puxou nossa indústria e outros setores da nossa economia para uma queda 

bastante grande. E por que isso aconteceu? Pela maneira como foram conduzidas as 

investigações e abusos cometidos por procuradores e juízes da Lava-Jato, que, em vez de 

punir os administradores corruptos e preservar as empresas e os seus projetos, miraram 

justamente as empresas, preservando, de certa forma, os corruptos em um programa de 

delação que mais beneficia quem cometeu atos ilícitos do que pune justamente os culpados. 

O resultado não poderia ser outro: o Brasil em recessão; empresas nacionais que até ontem 

eram líderes mundiais quebradas; desemprego em massa; e, o que era de se esperar, a 

exploração de nossas riquezas e setores de serviços entregues às multinacionais, muitas delas 
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com piores reputações do que as finadas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, 

Delta, etc. 

Foi assim que, no último dia 16, constatamos esse novo ciclo de um país que em breve será 

totalmente entregue aos interesses estrangeiros. Neste dia, todos os editais de concessões de 

aeroportos brasileiros foram vencidos somente por empresas da União Europeia. 

A francesa Vinci Airports ficou com o direito de administrar o aeroporto de Salvador; a suíça 

Zurich ficou com o de Florianópolis; e a alemã Fraport venceu o leilão dos terminais de 

Fortaleza e Porto Alegre. Ficaram de fora as empresas nacionais que antes dominavam o 

setor. Aliás, o próprio Governo Temer já havia limado as nacionais Odebrecht, OAS e Queiroz 

Galvão, por medida provisória, no ano passado, com a desculpa de que essas empresas não 

vinham cumprindo os repasses por conta da forte crise financeira que sofreram e devido às 

ações da Lava-Jato. Também estão proibidas de oferecer novos lances em novos editais 

devido aos processos que estão respondendo. Também nem precisava desta proibição, todas 

elas estão irremediavelmente quebradas. 

Dessa maneira, os gigantes Galeão e Cumbica também, brevemente, serão entregues, quem 

sabe, à estatal alemã Fraport, empresa que, pasmem, senhores, está envolvida em corrupção, 

com desvios fiscais na Alemanha. 

Segundo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o conglomerado pertencente ao setor público e 

à iniciativa privada e detém empresas de fachada em Malta, no Mar Mediterrâneo. Dessa 

maneira paga menos impostos na Alemanha. O estado alemão de Hessen detém 31,32% da 

Fraport, 20% pertencem à cidade de Frankfurt, e o restante, à iniciativa privada. 

Pois bem, senhores, é dessa forma que, com a desculpa de evitar que empresas brasileiras 

envolvidas em corrupção participem de licitações, o que de certa forma seria o certo, até que 

elas paguem pelo que desviaram, nós estamos importando corruptos alemãs. 

 

E assim a juristocracia e a mídia oligopolizada vão na sua cruzada pseudomoral, empurrando o 

Brasil cada vez mais para um abismo sem fim. 

Se o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça ou mesmo o Executivo não 

punirem ou nada fizerem para coibir os abusos de juízes, como um certo Moro, de 

fundamentalistas do Ministério Público, como um certo fanático religioso Dallagnol, e de 

aloprados delegados da Polícia Federal, que nem sabem, ou sabem muito bem, diferenciar 

vitamina C de veneno e embrulhar a carne com papelão de colocar papelão na carne, 

seguramente, em brevíssimo tempo, estará o Brasil no fundo do poço, sem nenhuma 

possibilidade de saída. 

Aliás, tomando aqui a mais recente crise, a da carne, já podemos dizer com toda certeza que 

podemos esquecer aquela tímida retomada do PIB, para 2017, de 0,2% anunciado pelo Fundo 

Monetário Internacional - FMI. Os prejuízos com as exportações das nossas carnes serão 

muito maiores do que isso. 

Precisamos urgentemente retomar nosso País, agora a preço de banana graças às ações da 

nossa juristocracia, antes que este Governo ilegítimo o arremate totalmente. 

Vamos à luta! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Sugestão à Presidência de encerramento da sessão ante a impossibilidade regimental de início 

da Ordem do Dia. Pesar pelo recuo do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH no Brasil. 

Responsabilização do Governo Michel Temer pelo fato. Defesa de debate de projeto de lei 

sobre terceirização de mão de obra em sessão futura. Contrariedade à proposição e às 

propostas do Governo Federal de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro 

lugar, já são 20h7min13seg, e nós estamos aqui desde 13h30min esperando o início da Ordem 

do Dia. Então, sugiro a V.Exa. que encerre esta sessão, uma vez que já passou o momento de 

se trabalhar a Ordem do Dia. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, depois de 10 anos em nosso País, este é o primeiro ano em 

que o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil não melhora. Só podia ser neste 

Governo de Temer. Além de todas as agendas negativas, mais essa agenda negativíssima 

para o nosso País. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer aqui o seguinte: será que não está havendo algum 

acordo do Presidente do Senado com relação a essa matéria que hoje está aqui em discussão, 

da terceirização com a reforma da Previdência? Eu penso que é possível que haja algo a ver, 

porque há um interesse muito forte da Presidência do Senado com relação a esta matéria, em 

função da ligação que tem com as empresas terceirizadas deste País. 

Portanto, eu penso que nós devemos fazer esse debate amanhã com mais transparência e 

com mais profundidade, para que esta Casa toda vote contra essa precarização em que 

querem transformar o trabalhador do nosso País. 

Nesse sentido, nós somos contra a terceirização, somos contra a reforma da Previdência e 

somos contra também a reforma trabalhista. 

Estamos juntos com os trabalhadores e estamos juntos com o povo brasileiro. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade ao Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, sobre o trabalho temporário nas empresas 

urbanas e as relações de trabalho nas empresas de prestação de serviços a terceiros. Caráter 

retrógrado das propostas do Governo Federal de reformas previdenciária e trabalhista. Defesa 

de criação de CPI para averiguação e esclarecimento à sociedade dos fatos relacionados à 

questão fitossanitária no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós queremos 

neste momento falar da terceirização, que é um gravíssimo retrocesso no que diz respeito aos 

direitos trabalhistas. 

Nós entendemos que o discurso montado para enganar os trabalhadores e retirar direitos é, na 

verdade, falacioso. Faz-se discurso da modernização das relações de trabalho, quando nós 

sabemos que se está tratando, na verdade, de precarização das relações de trabalho. E a 

proposta sobre a terceirização que apreciaremos aqui é a proposta mais radical, porque ela 

permite a terceirização das atividades-meio e das atividades-fim. E mais, ela exime de 

responsabilidade a empresa que produz de qualquer tipo de falha e de violação de direitos e 

garantias dos trabalhadores por parte das terceirizadas, ou seja, a responsabilidade solidária 

entre as duas desaparece. 

E nós sabemos o que é a terceirização. 

Conforme um levantamento do DIEESE, terceirizados recebem, em média, 25% a menos de 

salário e trabalham, em média, 3 horas e meia a mais. De cada dez acidentes de trabalho no 

País, oito são entre os terceirizados. 

Sr. Presidente, nós entendemos a terceirização como um grande retrocesso e mais uma 

violência que vem acompanhada da reforma previdenciária e da reforma trabalhista. Por isso, 

nós queremos deixar como lido esses pronunciamentos e também falar da nossa disposição de 

criar a CPI que está sendo proposta para todo o Brasil devido à necessidade de se investigar o 

que aconteceu com a questão fitossanitária no nosso País. 
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Foi gravíssimo o que aconteceu com a carne. Trata-se de um problema de saúde pública e de 

corrupção, e este Parlamento também precisa discutir os impactos econômicos causados pela 

investigação. Não adianta o Parlamento brasileiro achar que a investigação vai resolver. 

Vamos trazer para cá, para o Parlamento brasileiro, o debate profícuo. A população quer 

discutir; quer saber o que aconteceu; se ela pode continuar consumindo; se a saúde pública, se 

a vigilância sanitária, se os órgãos de controle e fiscalização do Governo estão funcionando, 

porque as denúncias estão aí. 

Em segundo lugar, é verdade que o próprio Ministro da Justiça foi pego num grampo em que 

ele chama de grande chefe exatamente o chefe da quadrilha daqueles que deveriam fiscalizar 

a carne e que a adulteraram, inclusive para proteger o dono de frigorífico que hoje está preso. 

Em terceiro lugar, aqueles que acham que nós vamos impactar ainda mais a crise econômica 

estão errados. Pelo contrário, vamos chamar para o Parlamento essa questão, e não deixá-la 

somente na mão da investigação policial. O Parlamento precisa se posicionar e dar uma 

resposta ao exterior também. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os trabalhadores brasileiros estão vivendo sob 

constantes ameaças: é o desemprego, é a perda do poder aquisitivo, é o endividamento, é a 

piora dos serviços públicos. Mas, neste momento, são, sobretudo, os graves ataques do 

Governo Temer e sua base aliada a direitos duramente conquistados. 

A bola da vez é a terceirização geral e irrestrita, tanto no setor público como no privado, mais 

uma vez com o falso argumento de se criar mais emprego e supostamente modernizar as 

relações de trabalho. 

Nem uma coisa nem outra. As terceirizações precarizam ainda mais o mercado de trabalho, 

criando empregos de baixa qualidade, rotativos e com maior grau de exploração. Não há nada 

de moderno em precarizar as condições de contrato. Pelo contrário, é voltar ao passado, a um 

tempo onde não havia as condições básicas para o trabalhador assegurar os seus direitos. 

A manobra do Governo e da maioria nesta Casa é resgatar um projeto apresentado ainda do 

período de Fernando Henrique Cardoso, o Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, uma proposta 

tirada da gaveta, sem debate, e ainda pior do que o Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, votado 

nesta Casa em 2015. Na proposta do Governo FHC, até mesmo as atividades-fim poderão ser 

terceirizadas, e a empresa-mãe se exime de qualquer exigência para tanto, transferindo 

também para a contratada a responsabilidade com os trabalhadores. 

O que se pretende com o PL 4.302/98, em conjunto com o restante da reforma trabalhista, é 

destruir os mecanismos de proteção ao trabalhador a tal ponto que, mesmo que a Justiça do 

Trabalho continue existindo, na prática, perderá sua função, pois quase não restarão leis que 

protejam efetivamente o empregado. A CLT já vem sendo desmanchada de forma parcelada, 

mas agora corre risco de ataques mais brutais com a regulamentação da terceirização. 

Um estudo da CUT e do DIEESE publicado em 2015 aponta que o trabalhador terceirizado 

recebe em média 25% a menos e trabalha 3 horas semanais a mais. Além disso, oito em cada 

dez acidentes de trabalho no Brasil se dão com terceirizados. Diante desses dados, não há 

como sustentar que a destruição da CLT seja para o bem dos mais pobres. 



 

725 
 

Outro aspecto grave da proposta é a terceirização no setor público, que pode levar a mais 

casos de abuso de poder e corrupção, bastando ver as inúmeras denúncias envolvendo a 

contratação de empresas fornecedoras de mão-de-obra para a administração pública. As 

terceirizações poderão servir também para um maior aparelhamento da máquina pública, uma 

vez que as contratações poderão ter como centro as escolhas políticas, e não a competência 

do funcionário, abrindo as portas para várias irregularidades, como o nepotismo. O projeto 

atinge um pilar da moralização do serviço público, que é o concurso público, um dos poucos 

mecanismos que garantem a impessoalidade no processo de escolha e o preenchimento de 

requisitos técnicos para a investidura em um cargo público.  

 

O projeto atende a pressão de setores empresariais e, o que é pior, sem um debate mais 

amplo com a sociedade. É um absurdo querer aprovar a toque de caixa um projeto de tal 

envergadura, em especial num momento em que estão em discussão outros projetos que irão 

impor mudanças radicais aos trabalhadores, como o conjunto da reforma trabalhista e da 

reforma da Previdência.  

As discussões deveriam ser retomadas com maior rigor e mais espaço para divergências. 

Temer evidentemente tem pressa para mostrar algum resultado aos empresários, já que está 

com a corda no pescoço no TSE e os números da economia não ajudam. O recuo de mais de 

10% de investimentos no ano passado significa que o Governo precisa entregar algo com 

urgência à elite empresarial, e não é por outro motivo que existe uma pressão para que a 

retirada de direitos trabalhistas seja votada a toque de caixa. 

O PSOL está ao lado dos trabalhadores e, por coerência, se opõe a qualquer reforma 

trabalhista nos parâmetros que estão sendo propostos. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a fraude em fiscalização de frigoríficos recentemente 

noticiada exige investigação profundamente rigorosa. 

Na última sexta-feira, a Polícia Federal anunciou um esquema de fraudes na fiscalização em 

alguns frigoríficos, esquema esse que envolvia propina a funcionários do Ministério da 

Agricultura responsáveis pela inspeção da produção de alimentos e dinheiro de corrupção para 

partidos políticos como o PMDB e o PP. 

Batizada de Operação Carne Fraca, a ação da Polícia Federal foi a maior da história: envolveu 

mais de mil agentes, 27 mandados de prisão preventiva e 11 de prisões temporárias. Ao todo, 

21 frigoríficos foram investigados. 

A operação causou imensa repercussão, isso porque a PF anunciou que grupos gigantescos, 

como a JBS (Friboi, Swfit e Seara) e a BRF (Sadia e Perdigão), vendiam carnes fora do prazo 

de validade, maquiavam produtos estragados por meio da utilização de ácidos, injetavam água 

para alterar o peso de aves, usavam cabeça de porco para a produção de embutidos, entre 

outros meios ilegais que punham em risco a saúde pública. E faziam tudo isso para 

potencializar os lucros. 

A reação da sociedade civil foi de espanto. Afinal, a qualidade da carne brasileira foi posta em 

xeque. Ao mesmo tempo, países importadores de produtos da pecuária brasileira, como a 

União Europeia, China e o Chile, chegaram a suspender a compra. 
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Como um disco riscado, novamente, membros do Governo ilegítimo de Michel Temer voltaram 

a figurar nas páginas do enredo corrupto. Dessa vez, o atual Ministro da Justiça, Osmar 

Serraglio, foi flagrado em ligação grampeada autorizada pela Justiça praticando tráfico de 

influência. À época no exercício do mandato de Deputado Federal, pediu, em conversa com 

Daniel Gonçalves Filho, ex-Superintendente Regional do Ministério da Agricultura, a quem se 

referia como grande chefe, que o mesmo intercedesse em favor de um frigorífico investigado. 

Em tuíte recente, a Senadora Katia Abreu, contra quem não pesa nenhuma dúvida a respeito 

de seu compromisso com o agronegócio, afirmou que Serraglio pediu a ela, quando era 

Ministra da Agricultura, que Daniel Gonçalves permanecesse no cargo. 

Não à toa, o Ministro da Justiça tem feito enorme esforço para ficar longe dos holofotes da 

mídia. Aliado de Cunha, Osmar Serraglio tem muito a explicar. Aliás, sua permanência no 

cargo é insustentável até que fique claro para toda a sociedade seu papel no esquema. Ainda 

segundo a PF, dinheiro do esquema foi destinado ao financiamento do PMDB e do PP. 

De acordo com o Delegado responsável pela operação, Maurício Moscardi Grillo, restam várias 

ligações e outros materiais comprobatórios do envolvimento de políticos. Quem são? Como se 

beneficiavam? De que maneira lesavam o Erário público e colocavam em risco a saúde 

coletiva? Essas são perguntas que devem ser respondidas. 

A investigação a respeito deste esquema precisa ser rápida e cirúrgica. Estamos falando de um 

ramo da economia brasileira - o mercado da carne - com muito peso. No ano passado, as 

exportações somaram 14 bilhões de dólares, o que equivale a 7,5% do que foi exportado - 

atrás somente da soja e do minério de ferro. Estima-se que toda a cadeia produtiva envolva 

cerca de 6 milhões de postos de trabalho. Um economista da GO Associados apresentou um 

cálculo em que afirma: a redução das exportações em 10% pode afetar 420 mil empregos. 

Logo, quanto mais rápida for a investigação, menores serão os danos à economia nacional. 

O Governo Temer, entretanto, prefere colocar panos quentes, dizendo que o escândalo tem a 

ver com casos isolados. O caso é, evidentemente, muito grave. Tapar o sol com a peneira não 

resolve o problema e ainda mantem a população em uma situação de vulnerabilidade, sem ter 

confiança na carne consumida. Temer age assim para proteger seus aliados, novamente na 

mira da Polícia Federal.  

Ainda que seja verdade que a operação, assim como outras, tenha demonstrado contornos 

sensacionalistas - algo que foi criticado por muitos -, é verdade também que existem indícios 

robustos de falseamento em relação à qualidade dos produtos distribuídos no Brasil e no 

exterior, como ficou explícito em alguns áudios. Dois exemplos breves: a conversa entre Carlos 

Augusto Goetzke e o agente público Carlos Cesar sobre 18 toneladas de carne de peru 

contaminadas com salmonela e outra entre Normélio e Idair a respeito de contêineres barrados 

na Itália por suspeição da qualidade do alimento. 

Cabe também uma crítica ao comportamento predatório do agronegócio brasileiro. A pecuária 

é apontada como um dos principais fatores do desmatamento da Amazônia. Seus 

representantes no Congresso atuam contra a preservação ambiental, contra a demarcação das 

terras indígenas, negligenciam a fiscalização do trabalho escravo. Tudo isso em nome do lucro 

fácil. Portanto, devemos mesmo desconfiar das artimanhas do setor. Sempre defendemos 

outro modelo de organização do campo, pautado pela agricultura familiar e pela agroecologia. 

Essa forma organizativa é mais democrática e sustentável ambientalmente. 

Exigir rápida investigação, para que a população tenha efetiva segurança alimentar, faz parte 

desse projeto. Vale, novamente, lembrar que a lógica predatória do agronegócio criou espaço 
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para investigação. Fazer com que os envolvidos em mais este esquema corrupto sejam 

responsabilizados e que casos como este não se repitam é, neste momento, uma exigência do 

interesse público para qual a Câmara dos Deputados não pode voltar as costas. 

Em função disso, apresentamos um requerimento para a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito - CPI para apurar esta gravíssima denúncia em todos seus aspectos - 

políticos, econômicos e sanitários. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Vitória decorrente do anúncio, pelo Governo Federal, da retirada dos servidores públicos dos 

Estados e Municípios da proposta de reforma da Previdência Social. Alerta para os termos do 

Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do Regime de Recuperação 

Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Apresentação, na Comissão Especial da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, de 

requerimento de realização de audiências públicas para o debate da situação de instituições 

filantrópicas. Conclamação do povo brasileiro para mobilização contra a proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

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

ontem o povo brasileiro obteve uma vitória, no momento em que o Presidente Michel Temer 

anunciou um recuo, o que significou a derrota desta Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, a PEC da farsa da Previdência. 

Ao retirar ontem os servidores públicos dos Estados e dos Municípios da reforma 

previdenciária, ficou claro que o Governo não consegue dizer se há passivo na Previdência, de 

quanto é e de onde é. Nós temos que ficar vigilantes, porque o próprio Governo encaminhou o 

Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, que é uma continuação do PLC 257/16, 

justamente para a rolagem da dívida dos Estados. Vai se impor aos Estados a obrigatoriedade 
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de aumento de contribuição para, no mínimo, 14%, mudança no tempo de serviço. Então, os 

servidores estaduais devem ficar mobilizados. 

Sr. Presidente, está havendo agora uma reunião extraordinária na Comissão Especial da 

Reforma da Previdência justamente para votar um requerimento de minha autoria, a fim de que 

tenhamos audiências públicas em relação às entidades filantrópicas. Não se pode dizer que é 

tudo "pilantrópico". Não podemos fechar associações, como a APAEs, as Santas Casas e 

mesmo as entidades de ensino que realizam a sua finalidade de atender a população como um 

todo e a população mais carente. 

Pedimos a mobilização de toda a população! O Governo está realmente assustado! No 

domingo milhões de pessoas vão estar nas ruas dizendo: "Não queremos pagar duas vezes as 

contas!" É necessário se auditar de fato e responsabilizar aqueles que desviam e desviaram 

dinheiro público da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de concurso público pelo Governo do Estado do Acre para o preenchimento de 

vagas em cargos da Polícia Civil. Compromisso do Governador Tião Viana com investimentos 

na segurança pública. Participação do orador em debates sobre a proposta de reforma 

previdenciária realizados nos Municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, Estado do 

Acre. Luta pela rejeição da matéria. Congratulações ao PCdoB pelo transcurso do 95º 

aniversário de fundação do partido.  

________________________________________ 

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

Deputados, gostaria de dar como lidos meus pronunciamentos e de pedir que eles sejam 

divulgados no programa A Voz do Brasil. 

O primeiro pronunciamento é sobre a ação enérgica do Governo do Estado em relação à 

segurança pública. Inclusive, agora no mês de março, houve a abertura de concurso para 

quase 250 cargos da Polícia Civil, sendo 176 para agentes, 20 para delegados e 36 para 
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escrivães. Além disso, houve a contratação de 250 policiais militares. Isso aconteceu em plena 

crise, Deputado Delegado Edson Moreira. 

Também quero falar sobre as andanças que fiz nos Municípios, junto com o Deputado Moisés 

Diniz. Fomos aos Municípios de Cruzeiro do Sul e de Rodrigues Alves, debatendo a reforma da 

Previdência. 

Ontem houve a primeira derrota do Governo em relação à reforma da Previdência. Depois das 

manifestações, que mobilizaram milhares de pessoas na semana passada, o Governo Temer 

recuou e retirou da reforma os servidores públicos tanto dos Municípios quanto dos Estados. 

Agora nós esperamos que os Governadores tenham a sensibilidade de não retirar direitos, 

como é a proposta. 

Nós vamos continuar lutando aqui para que vários pontos da reforma da Previdência - como a 

mudança de regra que atinge os trabalhadores rurais; o fim da aposentadoria mais cedo para 

as mulheres; a regra que determina a necessidade de 49 anos de contribuição para a 

aposentadoria integral - sejam derrotados. Nós vamos continuar trabalhando, como quer a 

população que se mobilizou nas ruas, para derrotar essa reforma. 

Sr. Presidente, finalizo meu pronunciamento parabenizando o Partido Comunista do Brasil - 

PCdoB pelos seus 95 anos. Esse partido é um exemplo de lutas, um exemplo de resistência, 

inclusive nos momentos em que esteve na clandestinidade. O PCdoB é um exemplo de luta por 

um Brasil melhor e é um partido irmão. Nós temos que fazer esse registro dos 95 anos do 

Partido Comunista do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, nobres Deputados e Deputadas, gostaria de deixar registrado aqui o 

compromisso do Governo do Acre com a segurança pública do Estado. 

Somente neste mês de março, o Governador Tião Viana abriu edital de concurso para 

contratação de 250 policiais civis, sendo 176 agentes, 20 delegados e 36 escrivães da Polícia 

Civil. Os profissionais irão atuar em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e terão 

remuneração mensal de R$ 3.007,78, exceto para o cargo de delegado, cuja remuneração é de 

R$ 15.378,00. 

Além disso, foi aberto edital para contratação de 250 policiais militares, alunos-soldados que 

irão atuar em todo o Estado, no patrulhamento das ruas e dos bairros. 

A Secretaria de Segurança Pública do Acre está também adquirindo novos equipamentos, 

como viaturas, coletes balísticos e armas para proteção e reforço de nossos policiais. 

Quero agradecer o empenho de todos os servidores da segurança, na pessoa do Secretário 

Emylson Farias, que vem se desenvolvendo um trabalho exemplar no enfretamento da 

violência no nosso Estado. 

Muito obrigado. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muito prazer que venho a esta Casa deixar 

registrado mais um final de semana de trabalho dedicado ao combate à reforma da 

Previdência. Tenho rodado os Munícipios acreanos levando informação e esclarecimento à 

população, que não pode ficar à mercê desse absurdo proposto pelo Governo de Michel 

Temer. 

Na sexta feira, estive na região do Juruá, visitei o mercado municipal de Cruzeiro do Sul e lá 

encontrei muitos produtores rurais que se mostraram assustados com a possibilidade de ter 

que trabalhar mais e mais e ainda não ter direito a uma aposentadoria digna. São mulheres e 

homens que estão sendo lesados em seus direitos, mas estão dispostos a enfrentar essa 

batalha e cobrar dos demais parlamentares que cumpram o seu papel e fiquem do lado do 

povo. 

Tive a oportunidade de realizar dois debates em parceria com o Deputado Moises Diniz, um em 

Cruzeiro do Sul e outro em Rodrigues Alves. Em Rodrigues Alves, Município que tem pouco 

mais de 17 mil habitantes, os impactos dessa proposta serão os piores possíveis, pois 

sabemos que grande parte do dinheiro que circula no comércio na localidade é oriundo das 

aposentadorias. 

Eu e o Deputado Moisés nos reunimos com a população - com os jovens, idosos, professores, 

homens e mulheres - que queria entender como funciona na prática a reforma. Também foi 

instalado o Comitê de Luta Contra as Mudanças da Previdência, que estará mobilizando mais 

pessoas a entrarem nessa luta. 

Estou muito feliz com o resultado dessa campanha maciça que estamos fazendo, com 

conversas com a população, distribuição de material e viagens pelo o Acre inteiro. Tenho 

certeza de que com a força do povo conseguiremos barrar mais esse pacote de maldade do 

Governo Temer. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 
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Repúdio a comentários ofensivos contra entidades filantrópicas nos debates sobre a proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. PASTOR EURICO (Bloco/PHS-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria 

de registrar um protesto nosso contra os comentários dos que estão comandando a reforma da 

Previdência no que concerne às entidades filantrópicas neste País. 

É lamentável ouvirmos um comentário negativo a respeito das entidades filantrópicas, 

chamando-as de "pilantrópicas". Nós não concordamos com esse absurdo, pois as entidades 

filantrópicas têm prestado um relevante serviço à sociedade. Elas são um braço estendido do 

Governo e muitas delas têm trabalhado a custo zero. Aquelas que são beneficiadas por alguns 

programas do Governo fazem isso seriamente. São entidades responsáveis. 

Nós não podemos aceitar que elas sejam marginalizadas. Nós não aceitamos que as entidades 

filantrópicas sejam taxadas de "pilantrópicas" no Brasil. Pedimos respeito para com todas as 

instituições filantrópicas em nosso País, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença, no plenário, de representantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores 

Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA. 

Mobilização da entidade contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista e de 

terceirização de contratos de trabalho.  

________________________________________ 

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

quero anunciar que estão em Brasília, neste momento, aqui no plenário da Câmara, 

representantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em 

Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA, que estão mobilizados em todo 

o País contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o projeto da 

terceirização. 
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Seria bom que todos os trabalhadores do campo e da cidade também se mobilizassem contra 

a destruição do Estado e dos direito dos trabalhadores. 

Nós não queremos nada de novo; queremos apenas manter o que foi conquistado. 

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do 

Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à aprovação da reforma da Previdência proposta pelo Governo 

Michel Temer, em face de insustentabilidade das medidas ante diferenciação de normas de 

acordo com categorias profissionais.  

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o que é feito de forma açodada, o que é feito sem a devida legitimidade, 

desmancha-se no ar. É o caso da reforma da Previdência. 

O anúncio ontem do Sr. Presidente da República, retirando servidores estaduais e municipais 

da reforma da Previdência, primeiro, vai de encontro ao grande discurso de S.Exa. de que a 

reforma da Previdência afetaria toda sociedade brasileira. Não é verdade. Já retirou as Forças 

Armadas, os policiais militares, os bombeiros, e, agora, retira os servidores estaduais e 

municipais, numa simples manobra divisionista. Dizem os comentaristas políticos que o Sr. 

Presidente, que é o mestre na politicagem, faz isso para que os Deputados Federais não sejam 

pressionados pelos servidores quando chegam aos seus Estados. A que ponto chega a 

politicagem brasileira: submeter interesses da reforma a interesses políticos de Deputados. 

Pois bem, quero dizer ao Sr. Presidente que os professores da educação básica no Brasil não 

serão enganados por essa medida divisionista de S.Exa.. A categoria dos professores, 

Presidente, é uma só. E os professores vão continuar mobilizados. Por quê? Com essa 

medida, 40% dos professores ainda continuam sujeitos às atuais regras constantes da PEC. 
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Sr. Presidente, 3.600 Municípios brasileiros não têm sistemas próprios de previdência. E você, 

professor, e você, professora, terá que se submeter a essas regras temerosas. 

Mesmo nos Governos estaduais, nós ainda temos um percentual pequeno, cerca de 5% ou 6% 

de professores celetistas. O Presidente Temer quer dividir a carreira, mas os professores estão 

conscientes disso. Os professores brasileiros sabem que, com esse tipo de aposentadoria, 

morrerão e não terão acesso ao benefício. 

Por isso, estamos aqui denunciando isso mais uma vez. Somos contra a reforma como um 

todo e não nos contentaremos com medidas para atender à categoria A, B ou C. Professores 

brasileiros, a categoria é uma só. Vamos dizer "não" à reforma do Presidente Temer. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação a informações de Deputados governistas sobre proposição relativa à terceirização 

de contratos de trabalho. Manutenção da obstrução das votações. Conclamação dos 

trabalhadores para mobilização pela rejeição da matéria e das propostas de reformas 

previdenciária e trabalhista pela Casa. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu acho que é 

um equívoco da bancada do governo estar aqui dizendo que é atrasada a nossa 

argumentação. Atrasado e equivocado é querer rasgar a CLT, é querer tirar direitos adquiridos 

da classe trabalhadora, trazendo esse projeto de terceirização, de precarização da mão de 

obra em nosso País, com a justificativa de que isso é o que acontece em outros países. 

Nós temos que importar de outros países aquilo que é bom, não aquilo que é ruim, e isso é um 

lixo. Essa legislação é contra os trabalhadores e é um lixo! 



 

734 
 

Nós não permitiremos sua aprovação. Nós vamos continuar fazendo obstrução, reagindo, 

conclamando os trabalhadores brasileiros a se mobilizar para impedir que esta Casa aprove 

esse projeto de terceirização, assim como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, 

também contrárias ao trabalhador brasileiro. 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de quebra do interstício para 

a votação nominal do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, 

que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. 

________________________________________ 

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

essa matéria, que querem dizer que é para a modernização das relações do trabalho, é 

absurda. 

Até o projeto que está sendo votado, se formos pegar a capa dele, ela estava amarela de tão 

velha, pelo período há que está tramitando. Ela estava datilografada, feita por máquina de 

escrever. Sem contar que ele retira mesmo direitos dos trabalhadores brasileiros. 

O Governo está mudando de tática. Viu que vai perder na reforma da Previdência pela 

mobilização nacional. A própria base do Governo não está tendo coragem de votar essa 

reforma da Previdência. Na alteração de tática, estão querendo votar agora a terceirização e o 

desmonte da legislação trabalhista no Brasil. 

A bancada do PSOL vota "sim" à quebra de interstício e "não" a essa terceirização total e 

irrestrita. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio a argumentação do Governo Michel Temer a favor das reformas tributária, 

previdenciária e trabalhista, em contradição com a realidade. Contrariedade ao projeto de lei 

sobre terceirização de contratos de trabalho. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas 

concluir meu raciocínio. 

Povo brasileiro, não acredite em nada que o Governo Temer diz! Eles dizem que estão 

retomando a economia. O Meirelles todos os dias vem à mídia e diz que agora a coisa está 

melhorando. Mas, hoje à tarde, aparece o Governo na imprensa nacional e diz que a previsão 

de crescimento do PIB para 2017, que era de 1%, agora caiu para 0,5%. 

Então, quando eles dizem que a terceirização é boa, sabe-se que não presta. Quando eles 

dizem que é preciso fazer a reforma tributária, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária 

para gerar emprego e renda, sabe-se que é mentira. Quando eles vão à televisão e dizem que 

a Previdência é deficitária, estão mentindo, porque nos últimos 10 anos a Previdência foi 

superavitária. 

Não à terceirização! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações aos cidadãos do Município de Paripiranga, Estado da Bahia, por protesto 

contra a proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 
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________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria aqui me congratular com os trabalhadores do Município de Paripiranga, que, no dia de 

ontem, praticamente paralisaram todas as atividades na cidade em protesto contra a reforma 

da previdência, a reforma trabalhista e este projeto de terceirização que tramita nesta Casa. 

Os agricultores, os professores, os servidores públicos, as mulheres, os estudantes fizeram 

uma bela audiência pública, em que ficou revelada a inconformidade da população com essas 

medidas nocivas que atacam os direitos do povo.  

Quero parabenizar em especial o Vereador Wilson, do PT, pela audiência pública, o Prefeito 

Justino, o Vice-Prefeito Marcelo e todo o povo de Paripiranga, no Sertão da Bahia. 

Nos quatro cantos do Brasil, as manifestações são expressivas, e esta Casa tem que ouvir a 

vontade do povo. O povo não quer a reforma da previdência, não quer a reforma trabalhista e 

não quer a terceirização, que ataca os seus direitos. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Dificuldade do Governo Federal para aprovação da reforma previdenciária. Posicionamento do 

PSOL pela obstrução na votação do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que dispõe sobre o 

trabalho temporário nas empresas urbanas. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos os que acompanham a sessão aqui das galerias e 

todos os que acompanham a sessão de casa, a votação desta matéria é mais um item de uma 

estratégia que quer retirar direitos da forma mais rápida possível. 

Porém o Governo Federal, o governo ilegítimo de Temer, já viu que a reforma da previdência 

não será aprovada. Ontem eles deram a primeira marcha a ré, pela pressão, pela mobilização 

dos trabalhadores em todo o Brasil, no dia 15 de março. Sabendo o Governo que não tinha 

maioria para aprovar esta matéria no plenário da Câmara dos Deputados, recuou. E vai recuar 

mais, porque não tem legitimidade para colocar em votação esse tipo de matéria.  
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O Governo quer terceirizar toda e qualquer atividade do mundo do trabalho e privilegiar a 

pejotização. E não é nem terceirização, mas "quarteirização". É isso que esta proposta permite.  

Nós não podemos aceitar isso como fato consumado. Os Deputados que estão me ouvindo 

neste momento sabem o desgaste por que passaram nos seus Municípios, quando votaram o 

projeto de terceirização no período de Eduardo Cunha. A pressão agora vai ser maior, porque 

os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras já estão mobilizados em relação à reforma da 

previdência e, logicamente, vão exercer a pressão legítima sobre os seus representantes nos 

Municípios brasileiros. 

Aqui estamos vendo que o quórum está demorando a ser alcançado, demonstrando 

claramente que mesmo os Parlamentares da base do Governo estão constrangidos. Isso ficou 

claro na reunião do Colégio de Líderes. Não há por que esta matéria ser votada no dia de hoje. 

Por isso, a bancada do PSOL está em obstrução. Vamos manter a obstrução até que a matéria 

seja retirada da pauta. Nós não aceitamos a retirada de direitos históricos dos trabalhadores. E 

o que este projeto faz, de maneira danosa, é exatamente isso. Não se trata de regularizar 

direito de quem já é terceirizado. Trata-se de terceirizar toda e qualquer atividade do mundo do 

trabalho. 

Nós votamos "não". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância de comunicado formal do Governo Federal à Câmara dos Deputados sobre 

alteração do escopo da proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

Obrigado, Presidente. 

Eu queria deixar registrada aqui a nossa preocupação com o que foi formalizado ontem em 

relação à reforma da Previdência. Na verdade, não houve nenhum documento oficial do 

Governo no sentido de que será retirada parte da reforma da Previdência, apenas uma 

informação do Presidente da Comissão, Carlos Marun, dizendo que, nessa reforma da 

Previdência, não estarão mais os servidores estaduais e os servidores municipais. Não houve 

a formalização dessa condição. 
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Portanto, no momento em que estamos fazendo essa grande discussão, nós queremos 

também definir qual texto será efetivamente suprimido para que nós possamos, durante o 

processo de votação, encontrar as alternativas a essa alteração feita em razão de uma 

alteração que foi informada à Casa, mas não foi formalizada até agora. 

Eu acho, Sr. Presidente, que, regimentalmente, há a necessidade de uma comunicação à Casa 

da alteração da proposta original, porque o art. 40 engloba todo o funcionalismo (federal, 

estadual e municipal), de modo que não se pode seccioná-lo a não ser que venha uma 

proposta estabelecendo essa condição. Se nós que éramos contra a reforma temos 

dificuldades de entender, imaginem aqueles que eram da base e que certamente ficaram muito 

mais confusos ainda com essa modificação. 

Queremos também reclamar que não está alterado aquilo que diz respeito ao BPC - Benefício 

de Prestação Continuada, que poderá ser, segundo a proposta, menor do que um salário 

mínimo; ao trabalhador rural, que vai para 65 anos; e à mulher, que continua com o mesmo 

tempo de idade do que o homem, uma situação totalmente desvantajosa para a mulher, que 

tem a chamada dupla jornada de trabalho, que trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos 

filhos, e, portanto, tem que ter um tratamento diferenciado. Esta proposta suprime essa 

condição. 

Além disso, Sr. Presidente, faz-se a maior injustiça com as professoras, que tinham uma 

fórmula diferente de cálculo e perdem essa fórmula. Em um país que precisa de educação, 

desprestigiar as professoras é uma coisa totalmente ilógica. 

Além disso, também há o prejuízo das aposentadorias de atividades com insalubridade, 

penosidade e periculosidade, que não são devidamente tratadas nesta PEC. 

Portanto, nós queremos saber qual é a proposta oficial ou apresentada pelo Executivo no 

sentido de mudar essa proposta, para que possamos fazer as devidas correções, as devidas 

atualizações. 

Sem dúvida nenhuma, essa é uma grande preocupação dos trabalhadores brasileiros, porque, 

mantida a fórmula original, sem as regras de transição, terão que trabalhar 49 anos. 

Obrigado, Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Posicionamento contrário à aprovação Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que dispõe sobre o 

trabalho temporário de empresas urbanas.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DERLY (Rede-RS. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, trago a nota técnica da Rede Sustentabilidade referente à regulamentação da 

terceirização. 

A nota diz que a regulamentação da terceirização é uma necessidade frente ao número 

elevado de disputas judiciais que prejudica trabalhadores e empresários, mas é preciso 

assegurar o equilíbrio entre os objetivos de ganhos de eficiência nas empresas e a proteção ao 

trabalho, para que a terceirização não seja usada como forma de precarização das condições 

de trabalho e meio de se afastar das obrigações trabalhistas. 

A legislação trabalhista hoje não oferece esse equilíbrio. Ela é tão complexa quanto a nossa 

sociedade. Conglomerados econômicos que competem no mercado internacional convivem 

com pequenos e microempresários que possuem baixa produtividade e uma grande 

informalidade nas relações de trabalho. 

Trabalhadores treinados e capacitados estão lado a lado. Há uma maioria que sofre com as 

consequências das desigualdades sociais e do sistema educacional fracassado. 

Há um limite entre a necessidade de especialização das empresas e o desejo de se desobrigar 

de suas responsabilidades com o trabalhador na terceirização da atividade-fim. 

O texto aprovado pelo Senado ultrapassa este limite e abrange grandes brechas, para que a 

terceirização seja utilizada como forma permanente de substituição de pessoal, não de maneira 

transitória ou para suprir demanda complementar de serviço, como propõe o projeto, mas como 

estratégia para driblar a intricada legislação trabalhista. 

O DIEESE apresentou um estudo em que um trabalhador terceirizado trabalha 3 horas a mais 

por semana e ganha 27% a menos do que um trabalhador direto. Além disso, possui alta 

rotatividade e é mais vulnerável a acidentes de trabalho. 

O trabalho terceirizado na área rural é ainda mais precário, sendo frequentemente alvo de 

denúncias de condições similares ao trabalho escravo.  

O projeto antes concedia anistia a multas por descumprimento da lei vigente, o que foi retirado 

pelo Relator.  

A terceirização também não é a garantia de aumento de empego, já que as empresas 

terceirizadas não têm atividade própria. E o projeto prevê um aumento do prazo de contrato 

temporário, de 90 dias para 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias.  

A terceirização irrestrita vai prejudicar os trabalhadores e aprofundar a insegurança jurídica 

sobre o tema. 

Nós da Rede dizemos não à terceirização, não à reforma da Previdência. Antes de discutir 

essa reforma proposta pelo Governo Temer, deveríamos discutir, por exemplo, a 

Desvinculação de Receitas da União - DRU, que aumentamos de 20% para 30% em 2017, o 

que causou prejuízo, um abocanhamento enorme, desde 2013, em torno de 63 bilhões de 

reais. Além disso, há as desonerações fiscais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 

a dívida ativa da Previdência, a dívida ativa da União, as receitas não consideradas. O 
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Governo ainda infla as despesas da Seguridade Social, e o desemprego recorde contribui para 

a queda da arrecadação. 

Diante de todos esses ataques aos trabalhadores e a todas as pessoas necessitadas, nós 

seremos contra a terceirização e contra a reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada de votação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de 

Lei nº 4.302, de 1998, que dispõe sobre o trabalho temporário de empresas urbanas, 

Posicionamento contrário do PMB à aprovação de proposta de reforma da Previdência. 

Congratulações aos integrantes do Ministério Público do Trabalho do Município de Uberlândia, 

Estado de Minas Gerais, Paulo Veloso e Eliaquim, por excelência nos serviços prestados.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB é contra a 

terceirização e é contra a reforma da Previdência.  

A terceirização precariza a relação de trabalho. Podem ver que a maioria dos acidentes de 

trabalho ocorre com os terceirizados, e a jornada de trabalho deles é maior. Com isso, diminui-

se o emprego. Mas, pelo contrário, neste momento de crise, o que nós temos que fazer é 

aquecer a economia, gerar emprego, gerar renda. 

Eu queria parabenizar de forma especial o Dr. Paulo Veloso e o Dr. Eliaquim, do Ministério 

Público do Trabalho, em Uberlândia, que representam bem o servidor público, pelo trabalho 

prestado. O próprio nome servidor público já diz que serve bem ao público. 

 

Eu tenho certeza de que, se este projeto passar, infelizmente, vai ferir de morte o conjunto dos 

trabalhadores brasileiros.  

O SR. NILSON LEITÃO - Vamos abrir o painel, Sr. Presidente! 

O SR. WELITON PRADO - Por isso, o PMB tem um posicionamento objetivo: é contra a 

terceirização, é contra a precarização e é a favor dos trabalhadores. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pesar pela aprovação de projeto de lei sobre terceirização de mão de obra. Voto contrário do 

PMB à matéria. Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

Defesa de realização de auditoria da dívida pública e de taxação de grandes fortunas. 

Cumprimento a sindicatos e trabalhadores em mobilização contra a proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, hoje a noite é triste para o conjunto dos trabalhadores brasileiros: foi aprovada a 

precarização, foi aprovada a terceirização, com o voto contrário do PMB. A terceirização 

significa jornada de trabalho maior, significa salários menores, significa menos direitos. 

E V.Exas. podem ver que a maioria dos acidentes hoje ocorrem com funcionários terceirizados. 

Vou dar um exemplo de Minas Gerais, com relação à CEMIG: quantos acidentes acontecem 

com funcionários efetivos e quantos acidentes acontecem com funcionários terceirizados? O 

número de acidentes com funcionários terceirizados é muito maior. Além de aumentar a 

jornada de trabalho, os salários são menores. A jornada de trabalho aumenta e o número de 

acidentes também. 

O nosso posicionamento é claro. Em 2015, votamos contra o ajuste fiscal e o projeto que 

tramitou na Casa. Votamos contra a terceirização, votamos contra o fator previdenciário. Agora, 

temos a mesma postura, votamos contra a terceirização. 

Em relação à reforma da Previdência, nosso posicionamento também é objetivo. É um 

absurdo, é uma lástima o que o Governo quer fazer com o conjunto dos trabalhadores 

brasileiros, jogando toda a culpa de todos os problemas do Brasil nas costas dos mais pobres, 

nas costas das mulheres, nas costas dos trabalhadores rurais, mexendo em benefícios sociais, 

mexendo em benefícios já garantidos para os servidores públicos, que verão da noite para o 

dia o pesadelo de perderem seus direitos. 

O Governo está beneficiando o setor financeiro, beneficiando os bancos. O Governo poderia 

muito bem realizar a auditoria da dívida pública, poderia taxar as grandes fortunas, poderia 

taxar os bancos, poderia cobrar das empresas que devem milhões e milhões - mais de 1,5 

trilhão de dívidas o Governo tem para receber -, poderia prorrogar esse prazo para, em vez de 



 

742 
 

vencer em 5 anos, vencer em 10 anos, e poderia solucionar o problema da Previdência Social. 

Poderia acabar com a desvinculação, com a DRU, poderia acabar com o conjunto das 

desonerações que jogou mais uma vez nas costas dos trabalhadores. 

Não, o Governo preferiu o caminho maldoso de penalizar o trabalhador brasileiro com uma 

reforma da Previdência totalmente injusta. Peguem um jovem que termina a graduação. Ele vai 

entrar no mercado de trabalho com 28 anos e, se para se aposentar integralmente vai ter que 

ter 49 anos de contribuição, ele vai se aposentar com quase 80 anos de idade. E a expectativa 

de vida no Brasil não é essa. Em muitas regiões, é bem menor. Então, 90% das pessoas do 

País não vão se aposentar porque já vão ter morrido. 

E há mais uma injustiça, que é a reforma trabalhista. O Governo encaminha o negociado sobre 

o legislado. A terceirização é um exemplo disso também. Vai haver contrato com pessoas 

jurídicas. Não vai haver mais contribuição previdenciária. Como vão pagar quem já se 

aposentou? A reforma da Previdência não é reforma da Previdência, porque poderiam fazer 

uma reforma para combater o abuso, as irregularidades, os altos salários, as sonegações, os 

erros e as irregularidades da Previdência. Mas não é esse o objetivo do Governo, não é fazer 

reforma. O objetivo é acabar com a Previdência Social. 

E, aprovando a reforma trabalhista, a terceirização, com a reforma da Previdência, o jovem não 

vai querer contribuir. Quem vai querer contribuir sabendo que não vai conseguir se aposentar, 

sabendo que a possibilidade de morrer antes é muito grande, porque é alta a idade de 

aposentadoria? Se não vai haver quem contribua, quem já está aposentado não vai receber. 

Isso acaba com a Previdência Social, não tenho dúvida nenhuma. A reforma da Previdência 

não é reforma da Previdência, é o fim da Previdência Social, beneficiando os bancos, 

beneficiando o sistema financeiro. 

É uma grande injustiça do Governo, que teria mil e um mecanismos, mas ele quis o caminho 

mais fácil - ou o mais difícil, que penaliza os trabalhadores, as mulheres, os benefícios sociais. 

Eu queria parabenizar todos os sindicatos, todas as entidades, todas as pessoas que estão se 

mobilizando de Norte a Sul do País. Estou percorrendo todas as regiões do Estado de Minas 

Gerais. Esta semana houve na Assembleia Legislativa uma grande mobilização. Os servidores 

não abaixam a cabeça, não aceitam de maneira nenhuma esta reforma que vai ferir de morte o 

conjunto dos trabalhadores brasileiros em seus direitos. A mobilização no Brasil é muito 

grande. A população tanto do pequeno Município quanto do grande está se mobilizando e 

dizendo "não" ao fim da Previdência Social, porque não aceita que mexam nos seus direitos. 

O nosso posicionamento vai ser o mesmo. Inclusive, quando eu saí da Assembleia Legislativa, 

antes de ser candidato a Deputado Federal, registrei em cartório, para deixar claro meu 

posicionamento: não voto contra o servidor público, não voto contra o aposentado, não voto a 

favor de aumento de imposto que penalize as pessoas mais pobres. É dessa maneira que 

estou me posicionando nas votações aqui na Câmara dos Deputados. 

Sem luta, não há vitória! Por isso, quero conclamar toda a população brasileira a continuar na 

luta contra a reforma da Previdência. Não vamos deixar acabarem com o direito dos 

trabalhadores. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação ao Presidente da República, Michel Temer, de retirada dos trabalhadores rurais da 

proposta de reforma previdenciária e de revisão da regra de transição. Orientação da 

respectiva bancada do requerimento para votação em separado do art. 4º da Lei nº 6.019, de 

1974, com redação dada pelo art. 1º do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 

4.302, de 1998, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas. 

________________________________________ 

O SR. VICTOR MENDES (PSD-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

antes de orientar a bancada, eu queria apenas fazer um apelo ao Presidente Michel Temer. 

Assim como ele tirou da proposta de reforma da previdência os policiais civis e os professores 

estaduais, que ele faça isso também com os trabalhadores rurais, que ele mantenha no texto 

os direitos desses trabalhadores como estão hoje, para que nós, Deputados, possamos votar a 

reforma da previdência com mais tranquilidade. 

Eu faço esse apelo por reconhecer que, no meu Estado a expectativa de vida é de 70 anos, a 

menor da Federação. Assim, um trabalhador, ao se aposentar aos 65 anos, receberá por 

apenas 5 anos benefícios de aposentadoria. 

Então, como o Presidente está revendo ponto a ponto a proposta, peço que ele tenha um olhar 

diferenciado para com essa categoria tão importante para o nosso Estado. 

Apelo para o Presidente Michel Temer também, a fim de que reveja a regra de transição.  

Neste caso em votação, o PSD vota "sim", Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Informe sobre realização, pela Comissão Especial da Reforma da Previdência, de debate das 

questões rurais no âmbito da proposição. Contrariedade à proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero dizer que hoje nós debatemos na Comissão Especial da Reforma da Previdência sobre 

os rurais. Quero deixar bem claro o que tenho dito lá: é um absurdo tirar dos trabalhadores 

rurais, da mulher rural, o direito à aposentadoria. Querem tratar homem e mulher do mesmo 

jeito. 

Sr. Presidente, para plantar, temos que fazer um contrato com a natureza, pedir o aval de São 

Pedro: torcer que chova para preparar a terra, que pare de chover para plantar, que chova para 

nascer, que pare de chover para crescer, que chova para florescer, que pare de chover para 

colher. E que depois tenha preço para vender e que o Governo não atrapalhe e deixe tudo 

acontecer. O Governo não atrapalha no produzir, mas atrapalha no aposentar. 

Então, Sr. Presidente, não com o meu voto, não com o meu apoio! Em defesa do agricultor e 

da agricultora é como o PDT vai votar. 

 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta do Governo Michel Temer de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ CLÁUDIO (PR-RO. Sem revisão do orador.) - Nobre Presidente, demais 

Deputados e Deputadas presentes, eu venho anunciar que, na segunda-feira, estive no meu 

Município de origem, Rolim de Moura, a Capital da Zona da Mata, entregando máquinas, fruto 

de recursos de emendas minhas do meu primeiro ano nesta Casa. 

São 13 máquinas que só agora foram totalmente entregues à Prefeitura de Rolim de Moura. 

Este trabalho eu comecei na época do ex-Prefeito Cesar Cassol, em conjunto com o Senador 

Ivo Cassol, e agora, junto com o Prefeito Luizão, com o Secretário de Agricultura, Dionísio, e 
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com o Secretário de Obras, Marcelino, vamos ter condições de fazer um trabalho adequado, 

tanto na área rural quanto na área urbana. 

Sr. Presidente, lá estavam vários servidores públicos, professores, fazendo um manifesto 

pacífico contra a reforma da Previdência. Na ocasião, eu declarei a minha opinião e o meu voto 

contra a reforma da Previdência, mesmo que o Presidente da República esteja sinalizando que 

vai melhorar este projeto que veio para cá - mas tem que melhorar muito. 

O meu voto é contra a reforma da Previdência, que vem aumentar a idade de trabalhadores 

rurais, de professores, que vem aumentar a contribuição e penalizar os mais humildes e 

simples.  

Na verdade, não é por aí. Nós sabemos da lista dos maiores devedores da Previdência: 

grandes bancos, grandes empresas. 

Eu acho que o Governo Federal tem é que cobrar esse povo, porque são bilhões - são bilhões, 

Sr. Presidente! - que grandes empresas estão devendo para a Previdência. O que devemos 

analisar é uma reforma bem debatida, numa Comissão Especial em que todos tenham a 

oportunidade de dialogar. 

Portanto, eu acredito que a mobilização de trabalhadores, de servidores está convencendo os 

Parlamentares para votarem contra a reforma da Previdência, e o Governo fazer uma 

discussão à altura, com a participação de todos, e não com a participação de apenas alguns 

setores da sociedade. 

Por isso, Sr. Presidente, venho aqui mais uma vez. Já disse ao meu partido - Deputado 

Delegado Edson Moreira é do PR também - que não vou acompanhar a orientação do partido, 

porque eu acho que os agricultores jamais... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - É isso aí, Sr. Deputado! V.Exa. está certo. 
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Leitura de carta do ator Wagner Moura intitulada Quem tem Medo de Artistas?. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, eu peço o registro da íntegra da carta de Wagner Moura intitulada 

Quem tem Medo de Artista? 

Artistas são seres políticos. Pergunte aos gregos, a Shakespeare, a Brecht, a Ibsen, a Shaw e 

companhia - todos lhe dirão para não estranhar a participação de artistas na política. A 

natureza da arte é política pura. Numa democracia saudável, artistas são parte fundamental de 

qualquer debate. No Brasil de Michel Temer, são considerados vagabundos, vendidos, 

hipócritas, desprezíveis ladrões da Lei Rouanet. 

Diante de tamanha estupidez, fico pensando: por que esses caras têm tanto medo de artistas, 

a ponto de ainda precisarem desqualificá-los dessa maneira? (...) 

Talvez essa extraordinária tese se aplique bem a Ronald Reagan, rematado canastrão e deus 

maior da direita "let's make it great again". De minha parte, digo que algumas das pessoas 

mais brilhantes que conheci são artistas. (...) 

Uma apresentadora de TV fez recentemente sua própria lista de atores a serem proscritos. 

Usou uma frase atribuída a Kevin Spacey, possivelmente dita no contexto de seu papel de 

presidente dos EUA na série "House of Cards". A frase era a seguinte: "a opinião de um artista 

não vale coisa nenhuma". Certo. Vale a opinião de quem mesmo? Invariavelmente essas 

pessoas utilizam o chamado argumento "ad hominem" para desqualificar os que discordam de 

suas opiniões. 

É a clássica falácia sofista: eu não consigo destruir o que você pensa, portanto tento destruir 

você pessoalmente. (...) 

Aliás, todos os projetos sérios de Brasil partiram de uma perspectiva histórico-cultural, como os 

de Darcy Ribeiro (...). 

Sempre estive em sintonia com a causa do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto); 

fiz com eles um vídeo que tentava explicitar o absurdo dessa proposta da Previdência. O 

governo ficou incomodado e lançou outro vídeo, feito com dinheiro público (...). 

Num país democrático, todos nós devemos pensar e falar aquilo que pensamos com liberdade. 

"Se o governo enfrentasse a sonegação das empresas, as isenções tributárias descabidas e 

não fosse vassalo dos credores da dívida pública, poderíamos discutir melhor o que alardeiam 

como rombo da Previdência. (...) 

Tenho uma má notícia: no último dia 15, havia mais de um milhão de pessoas nas ruas do 

país. Parece que não é só dos artistas que eles deverão ter medo". 

Completo a frase: deverão ter medo, principalmente, do povo que está nas ruas. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que estamos vivendo num estado de exceção, pois um juiz se 

defende, prende e condena uma pessoa que falou mal dele. É esse o caso do nosso blogueiro 

Eduardo Guimarães, que foi alvo de ondução coercitiva por ordem do Juiz Moro. 

Estamos vivendo, realmente, restrição de direitos, e estão passando dos limites no que diz 

respeito à liberdade de expressão neste País.  
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Muito obrigada, Sr. Presidente. 

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

CARTA A QUE SE REFERE A ORADORA 

 

Wagner Moura: Quem tem medo de artista? 

Artistas são seres políticos. Pergunte aos gregos, a Shakespeare, a Brecht, a Ibsen, a Shaw e 

companhia -todos lhe dirão para não estranhar a participação de artistas na política. 

A natureza da arte é política pura. Numa democracia saudável, artistas são parte fundamental 

de qualquer debate. No Brasil de Michel Temer, são considerados vagabundos, vendidos, 

hipócritas, desprezíveis ladrões da Lei Rouanet. 

Diante de tamanha estupidez, fico pensando: por que esses caras têm tanto medo de artistas, 

a ponto de ainda precisarem desqualificá-los dessa maneira? 

Faz um tempo, dei muita risada ao ver uma dessas pessoas, que se referia com agressividade 

a um texto meu, dizer que todo bom ator é sempre burro, pois sendo muito consciente de si 

próprio ele não conseguiria "entrar no personagem". 

Talvez essa extraordinária tese se aplicasse bem a Ronald Reagan, rematado canastrão e 

deus maior da direita "let's make it great again". De minha parte, digo que algumas das 

pessoas mais brilhantes que conheci são artistas. 

Esse medo manifestado pelo status quo já fez com que, ao longo da história, artistas fossem 

censurados, torturados e assassinados. Os gulags de Stálin estavam cheios de artistas; o 

macarthismo em Hollywood também destruiu a vida de muitos outros. A galera incomoda. 

Uma apresentadora de TV fez recentemente sua própria lista de atores a serem proscritos. 

Usou uma frase atribuída a Kevin Spacey, possivelmente dita no contexto de seu papel de 

presidente dos EUA na série "House of Cards". 

A frase era a seguinte: "a opinião de um artista não vale merda nenhuma". Certo. Vale a 

opinião de quem mesmo? Invariavelmente essas pessoas utilizam o chamado argumento "ad 

hominem" para desqualificar os que discordam de suas opiniões. 

É a clássica falácia sofista: eu não consigo destruir o que você pensa, portanto tento destruir 

você pessoalmente. Um estratagema ignóbil, mas muito eficaz, de fácil impacto retórico. Mais 

triste ainda tem sido ver a criminalização da cultura e de seus mecanismos de fomento, cruciais 

para o desenvolvimento do país. 

Aliás, todos os projetos sérios de Brasil partiram de uma perspectiva histórico-cultural, como os 

de Darcy Ribeiro, Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre. 

Ver o ministro da Cultura dando um ataque diante do discurso de Raduan Nassar só faz pensar 

que há algo mesmo de podre no castelo do conde Drácula. Mesmo acostumado a esse tipo de 

hostilidade, causou-me espanto saber que o ataque, na semana passada, partiu de uma peça 

publicitária oficial da Republica Federativa do Brasil. 
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Sempre estive em sintonia com a causa do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto); 

fiz com eles um vídeo que tentava explicitar o absurdo dessa proposta de reforma da 

Previdência. 

O governo ficou incomodado e lançou outro vídeo, feito com dinheiro público, no qual me 

chama de mentiroso e diz que eu fui "contratado" -ou seja, que recebi dinheiro dos sem-teto 

brasileiros para dar minha opinião. 

O vídeo é tão sem noção que acabou suspenso, assim como toda a campanha publicitária do 

governo em defesa da reforma da Previdência, pela Justiça do Rio Grande do Sul. 

Um governo atacar com mentiras um artista, em propaganda oficial, é, até onde sei, inédito na 

história, considerando inclusive o período da ditadura militar. 

Mas o melhor é o seguinte: o vídeo do presidente não conseguiu desmontar nenhum dos 

pontos levantados pelo MTST. 

O ex-senador José Aníbal (PSDB) escreveu artigo em que me chama de fanfarrão e diz que a 

reforma só quer "combater privilégios". Devo entender, então, que o senhor e demais políticos 

serão também atingidos pela reforma e abrirão mão de seus muitos privilégios em prol desse 

combate? E o fanfarrão ainda sou eu? 

Se o governo enfrentasse a sonegação das empresas, as isenções tributárias descabidas e 

não fosse vassalo dos credores da dívida pública, poderíamos discutir melhor o que alardeiam 

como rombo da Previdência. 

Mas eles não querem discutir nada, nem mesmo as mudanças demográficas, um debate 

válido. O governo quer é votar logo a reforma, acalmar os credores, passar a conta para o 

trabalhador e partir para a reforma trabalhista antes que o povo se dê conta. 

Tenho uma má notícia: no último dia 15, havia mais de um milhão de pessoas nas ruas do 

país. Parece que não é só dos artistas que eles deverão ter medo. 

WAGNER MOURA é ator. Protagonizou os filmes "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2" 

(2010). Foi indicado ao prêmio Globo de Ouro, no ano passado, pela série "Narcos" (Netflix)  
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________________________________________ 

Sumário 

Contestação dos argumentos sobre a existência de crise econômica no País. Críticas à 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CABO DACIOLO (Bloco/PTdoB-RJ. Sem revisão do orador.) - Glória a Deus! Todo o 

poder emana de Deus.  

Eu quero definir aqui a palavra quadrilha: bando de bandidos, ladrões, malfeitores. Eu estou 

falando da instituição política no Brasil. E não tem como lutar contra ela de forma natural, mas 

no sobrenatural o nosso Deus é Deus das causas impossíveis.  

O Brasil é um país rico. O Brasil está entre os dez países mais poderosos do mundo 

economicamente, tem um PIB de 6 trilhões de reais. Os banqueiros têm lucros todos os anos - 

e lucros de bilhões! E estamos falando de crise no Brasil. A crise que nós temos no Brasil é de 

ética, de moral, de civismo, de patriotismo, de nacionalismo. Essa é a crise que temos no 

nosso País.  

Estamos falamos hoje de terceirização, de reforma da Previdência, mas a Previdência é 

superavitária. Na verdade, eles é que devem à Previdência. O que eles querem, na verdade, é 

escravizar o povo. Devem à Previdência mais de 400 bilhões de reais. Quem deve à 

Previdência? A Rede Globo. A Rede Globo deve à Previdência; a União, o Governo, o Estado 

deve à Previdência; as empresas públicas, as empresas privadas devem à Previdência. E 

estão querendo jogar tudo em cima do povo, porque querem escravizá-lo. 

Mas se me perguntarem: "Daciolo, qual seria a solução? A solução seria as ruas?" Respondo 

que não, que a solução não está nas ruas. Quem tem o controle das ruas é o próprio Estado, é 

o próprio Poder. Qual é a solução? A solução é se humilhar, é orar, é buscar e se afastar dos 

maus caminhos. O senhor Deus é a solução!  

Gostaria de dizer a todos que quem reina na Nação brasileira é o Senhor Jesus Cristo. Quero 

declarar isso! Quem reina na Nação brasileira é o Senhor dos Exércitos!  

Então, venho aqui com a autoridade que há em nome de Jesus repreender todos os demônios 

que cercam o Congresso Nacional e todos os demônios que cercam a Nação. Peguem tudo o 

que é seu e saiam em nome do Senhor Jesus Cristo! 

Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor. Juntos somos fortes. Nem um passo daremos atrás. Deus 

está no comando! 

Obrigado, Sr. Presidente. Glória a Deus! 

 

 

 

________________________________________ 
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Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Crítica às medidas econômicas, 

previdenciárias e trabalhistas adotadas pelo Governo Federal. Anúncio de voto contrário ao 

projeto de lei sobre terceirização do trabalho. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, o Brasil vive um momento muito grave na sua história. 

Assistimos a um grupo, depois que retirou do poder uma Presidenta honesta, legitimamente 

eleita pelo voto, rasgando a Constituição, assumir o poder, sem legitimidade, completamente 

envolvido nos casos mais graves de corrupção deste País. Menciono o próprio Presidente, a 

grande maioria do seu Ministério e todos os partidos que dão sustentação ao seu Governo. 

Esse grupo passa então a desenvolver um projeto de lesa-pátria, quando passa a entregar aos 

interesses internacionais questões estratégicas como a exploração do pré-sal; passa a tentar 

entregar a estrangeiros questões estratégicas como o direito a adquirir terra no nosso País - 

projeto sobre esse tema tramita nesta Casa de maneira perigosa. 

Avança agora esse grupo sobre os direitos da população. Esse grupo quer retirar direitos 

daqueles que anseiam uma aposentadoria, quer retirar o direito das futuras gerações de terem 

uma cobertura previdenciária, simplesmente para fazer caixa neste Governo nefasto, para 

pagar aos bancos mais juros de dívidas, àqueles que expropriam cada vez mais o povo 

brasileiro. 

Avançam agora sobre os direitos dos trabalhadores. O que se aprovou ontem nesta Casa foi 

não uma regulamentação da terceirização, não foi uma oportunidade de gerar empregos, como 

dizem, foi sim a abertura da porteira para extinguir direitos dos trabalhadores, fazer a 

verdadeira precarização do trabalho. 

O trabalhador que me acompanha neste momento e é funcionário de uma terceirizada sabe 

que sente na pele o baixo salário, o risco do desemprego e as poucas condições de proteção 

ao seu direito. Quem é trabalhador de uma empresa que é grande e contrata terceirizados vê 

pessoalmente, diretamente, o que acontece com os funcionários das terceirizadas que ali estão 

prestando serviços. 

Este é o destino para o qual esta Câmara e o Senado estão empurrando, com a liderança 

deste Governo nefasto, o povo brasileiro: viver sem emprego, porque não haverá emprego, e 

viver sem condições dignas de trabalho. 

Por isso, votei "não". 
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Só uma greve geral pode reverter este quadro de lesa-pátria. 
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Posicionamento contrário à privatização da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. 

Transcurso do Dia Internacional da Síndrome de Down. Crítica relativa à inclusão, na proposta 

de reforma previdenciária de autoria do Governo Federal, da limitação do acesso ao Benefício 

de Prestação Continuada - BPC pelos portadores de deficiência. Congratulações à Juíza 

Ângela Alves Tuma, ao Promotor de Justiça Armando Brasil e ao Comandante da Polícia Militar 

do Estado do Pará Roberto Campos pela condenação de criminoso envolvido na chamada 

Chacina de Belém. Crítica à Polícia Federal pela forma de divulgação de resultados de 

operações. Relevância do trabalho desenvolvido pelo órgão e respeito ao seu direito de 

investigação. 

________________________________________ 

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

dar como lidos três pronunciamentos. O primeiro é sobre a minha posição crítica, minha 

oposição ao processo de privatização da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA. 

Proposta como essa virou uma doença no Brasil, como se fosse este País um quintal do 

mundo e das potências econômicas. 

Nos últimos 15 anos, 235 cidades de médio ou grande porte que haviam privatizado o sistema 

de água e esgoto fizeram com que voltasse para as mãos do Estado, entre elas Berlim, Paris, 

Buenos Aires e até Manaus. 

Em Manaus, 100 mil estavam sem água. Com a privatização dada de presente à francesa 

Suez, em 10 anos esse número aumentou para 500 mil. Sem nenhum investimento em esgoto 

e água potável, teve que retomar, a preço de 1 real, os serviços de água e esgoto. 

O Governador Simão Jatene iniciou o processo de privatização da COSANPA. Ele não fará 

isso às escondidas. Nós descobrimos que está havendo esse processo desde setembro, e o 

povo do Pará vai resistir. Água não é mercadoria. 
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Quanto ao segundo pronunciamento, presto minha solidariedade às famílias das 300 mil 

pessoas no Brasil com síndrome de Down, decorrente de alteração genética no cromossomo 

21. Não é uma doença. As pessoas portadoras dessa síndrome podem ser cientistas, artistas, 

cineastas, também podem casar e viver muito. Acabou essa ideia de que o portador de 

síndrome de Down é doente e vai morrer aos 20 anos. 

Mas infelizmente o Governo quer matar, porque a reforma da Previdência, por exemplo, inclui 

limitação do BPC - Benefício de Prestação Continuada para idosos e portadores de deficiência, 

incluindo os portadores da síndrome de Down. 

No terceiro pronunciamento, Sr. Presidente, parabenizo a Juíza Ângela Alves Tuma, o 

Promotor de Justiça Armando Brasil e o Comandante da PM, Roberto Campos, do Estado do 

Pará, por terem feito avançar o processo que decidiu pelas duas primeiras condenações dos 

criminosos envolvidos no episódio conhecido como Chacina de Belém. 

O assassino de Eduardo Felipe Chaves era subchefe do crime organizado, das milícias que 

atuam na Região Metropolitana de Belém e em todo o Estado do Pará. Seu nome é Otacílio 

José Queiroz Gonçalves, conhecido como Cilinho, e foi condenado a 22 anos e a mais 7 por 

compor grupo de extermínio. Hoje será julgado também José Augusto Costa, o Zé da Moto, 

pela morte de Nadson Araújo Costa. 

Esses são apenas dois dos 60 que eu, quando era Deputado Estadual, e o Deputado Bordalo, 

na CPI das Milícias, em Belém, conseguimos listar. São criminosos que praticam extermínio de 

pobres e negros na periferia. 

Por fim, Sr. Presidente, manifesto minha solidariedade aos policiais federais. A existência de 

abusos e de um Estado policial é inadmissível. E não pode haver dois pesos e duas medidas. 

Todo mundo sabe aqui que eu sou do PSOL e faço oposição ao PT. Muitos petistas fizeram 

lambança e estão pagando o pato, alguns com prisão. Quando atua contra petista, a Polícia 

Federal é heroína; quando atua contra criminosos que comandaram o golpe de Estado que 

tirou do cargo a Presidente Dilma, a Polícia Federal tem que se ajoelhar e pedir desculpa. 

A Polícia Federal pode ter cometido erro - tem que fazer autocrítica. Divulgou de forma 

espetacular resultado de investigação, como, aliás, fazia sempre também em relação aos 

petistas. Está errado isso, porque muitas vezes um inocente fica maculado eternamente. 

Sabemos que agora houve erro grave, que causou prejuízo à economia. Mas a Polícia Federal 

tem que ser respeitada no seu trabalho e no seu direito de investigar! 

Não vamos dizer agora que ela não deve investigar, para que o povo continue comendo carne 

podre e o Brasil, envergonhado, continue exportando carne podre! Não. Se isso é exceção, que 

se punam os bandidos, que se puna a exceção! Mas não é porque só alguns são culpados e 

não todos que vamos constranger a Polícia e proteger bandidos! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador Simão Jatene, do PSDB, solicitou, em 

setembro de 2016, a inclusão da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA no 

programa de privatização federal, chamado de Programa de Parcerias de Investimentos - PPI. 

Na última sexta-feira, dia 17, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES concluiu o processo de licitação da empresa de consultoria que será responsável pela 

elaboração do modelo de privatização dos serviços de saneamento no Pará. A vencedora foi a 



 

753 
 

BF Capital Assessoria em Operações Financeiras Ltda., com sede em São Paulo, com uma 

oferta de R$ 6,2 milhões - 64% do valor estimado, que era de R$ 17,2 milhões. 

Esse processo de privatização, que também atinge as companhias de outros Estados 

brasileiros, como Rio de Janeiro, Rondônia, Espírito Santo e Bahia, transforma a água, um 

recurso social cujo acesso deveria ser direito fundamental de todo o povo, em um recurso 

mercantil, utilizado para o lucro de corporações nacionais e internacionais. 

No Pará, mesmo estando na região com maior depósito de água subterrânea do planeta, e 

com maior disponibilidade hídrica do país, o abastecimento de água potável à população ainda 

é precário, e 43% de toda a água tratada é desperdiçada, segundo o Gerente de Produção da 

COSANPA, Edvaldo Silva, em entrevista a um jornal local. A privatização da companhia, ao 

contrário do que muitos afirmam, tende a agravar esse quadro. 

Não à toa, em muitos países onde a privatização da água e do saneamento foi realizada nos 

anos 80 e 90, estão ocorrendo processos de reestatização dessas companhias, pois se 

percebeu que elas se recusam a investir na expansão da rede de água e esgoto para a 

população mais pobre, já que essa ampliação não daria lucro às empresas. Em 15 anos, 235 

cidades no mundo e cerca de 106 milhões de habitantes retomaram a gestão do tratamento e 

fornecimento de água das mãos de empresas privadas, entre elas Berlim, Paris e Buenos 

Aires. 

Por ocasião do Dia Mundial da Água, venho a público, novamente, repudiar qualquer tentativa 

de entrega da COSANPA - patrimônio do nosso Estado -, que está sendo planejada pelo 

Governo Estadual, em conluio com o Governo ilegítimo de Michel Temer. A sociedade 

paraense precisa ser consultada sobre essa proposta, com a realização de um grande 

plebiscito no Pará, para que se debata e se decida, democraticamente, sobre o destino desse 

recurso indispensável à vida do nosso povo. A lógica do lucro que transforma tudo e todos, a 

água, o ar, a madeira, a vida humana em mercadoria, tem que ser combatida! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, anteontem, no Dia Internacional da Síndrome de Down, 

tive a oportunidade de estar mais uma vez ao lado de pessoas dignas, lutadoras, cheias de 

alegria e sonhos a realizar. Pude aprender um pouco mais sobre os obstáculos enfrentados 

pelas pessoas portadoras da síndrome de Down, que quase sempre são impostos pela própria 

sociedade e não pela síndrome em si. 

Tente imaginar o que é chegar aos 30 anos sem nunca ter trabalhado porque todas as 

empresas lhe fecharam as portas, ignorando sua formação educacional e sua plena 

capacidade de desenvolver as funções solicitadas, apenas por ser portador da síndrome de 

Down? Nós não podemos compactuar com isso, permitir ainda tanto preconceito e 

discriminação em pleno século XXI. Por isso, presto minha total solidariedade e apoio à causa. 

A data 21 de março foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas - ONU 

justamente para pautar, no âmbito social, a importância da inclusão, da conscientização e da 

informação. Só no Brasil são cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, causada por 

uma alteração genética no cromossomo 21. 

A síndrome não é uma doença. É apenas uma síndrome com características específicas, mas 

que não definem caráter nem capacidade de ninguém. Se diagnosticada desde o início, o 

tratamento multiprofissional colabora para um desenvolvimento mais rápido e eficiente das 

crianças. O que jamais devemos esquecer é que pessoas com síndrome de Down são capazes 
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de fazer qualquer coisa, qualquer atividade. Não só podem como devem levar uma vida 

completamente normal, assim como outras crianças e adultos. 

De acordo com dados do Censo Escolar 2014, a quantidade de alunos com síndrome de Down 

matriculados em escolas regulares no Brasil cresceu de forma expressiva nos últimos anos. Se 

considerarmos as escolas públicas, 93% dos portadores estavam matriculados em escolas 

regulares. Infelizmente, ainda é muito comum esbarrar na falta de preparo e no preconceito de 

educadores e dos próprios pais de outros alunos, que creem ser prejudicial para os seus filhos 

a convivência com crianças com síndrome de Down. Pensar e se comportar assim é de uma 

crueldade e ignorância imensuráveis. Estudar em uma escola regular faz aumentar as 

possibilidades de desenvolvimento das crianças com síndrome de Down e ajuda na formação 

pessoal e cidadã das outras crianças, pois desde cedo aprendem a lidar e a respeitar as 

diferenças. E esse é um dos melhores valores a ser repassado em sala de aula. 

Na última pesquisa elaborada no País, em 2015, constatou-se que há mais de 30 mil pessoas 

com deficiência mental ou intelectual ocupando postos de trabalho. Nesse montante estão 

incluídos os portadores de síndrome de Down. Ainda assim, há muito caminho pela frente 

quanto a garantia de direitos, inclusão e conscientização. Empregar pessoas com a síndrome 

colabora para a afirmação da identidade delas e ajuda a diminuir o preconceito e a 

discriminação. 

O Dia Internacional da Síndrome de Down remete justamente à luta pela inclusão nas escolas, 

no mercado de trabalho e nas relações sociais. Considerando-se as gerações anteriores, hoje 

podemos contar com uma infinidade de meios de informação que colaboram para melhorar a 

compreensão do mundo e diminuir o preconceito em relação às pessoas com síndrome de 

Down. Estar junto a elas na luta por mais inclusão é o nosso dever. 

Sabemos que propostas como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária irão prejudicá-

las de maneira perversa e imensurável. Em um país que está entre os mais desiguais do 

mundo, é inadmissível permitirmos que essas diferenças sejam acentuadas e que afetem 

pessoas que já convivem e sofrem diariamente com a desigualdade. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na terça-feira, dia 21 de março, em Belém, júri popular 

condenou o cabo reformado da Polícia Militar do Estado do Pará Otacílio José Queiroz 

Gonçalves, o Cilinho, a 22 anos de prisão por praticar homicídio qualificado e a mais 7 anos de 

reclusão por integrar um grupo de milícia privada. Ele matou o adolescente Eduardo Felipe 

Chaves, de 16 anos, uma das vítimas do episódio que ficou conhecido como Chacina de 

Belém, ocorrido na noite de 4 de novembro de 2014 e na madrugada seguinte. Naquela noite, 

dez pessoas do sexo masculino foram executadas com tiros na cabeça, nas ruas de diferentes 

bairros da periferia. A chacina foi uma vingança dos milicianos que agem na Capital paraense 

ao assassinato do líder Antônio Marcos Figueiredo, o cabo Pet, da PM, que foi morto naquela 

data por uma organização criminosa. 

A juíza determinou que Cilinho cumpra a pena em regime fechado. Ele já está preso desde 

2015. Enquanto ocorria o julgamento, no Fórum Criminal de Belém, familiares das vítimas 

realizavam um protesto em frente ao prédio. Dentre os dez civis que foram mortos naquela 

noite, somente duas vítimas tiveram os executores identificados no inquérito policial, que, por 

isso, puderam ser denunciados à Justiça. Hoje haverá o julgamento do acusado José Augusto 

da Silva Costa, o Zé da Moto, réu pela morte de Nadson Araújo Costa. 
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Cilinho e Zé da Moto são citados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI 

instaurada na Assembleia Legislativa do Pará para investigar grupos de extermínio e milícias 

no Estado, conforme requerimento de minha autoria, quando era Deputado Estadual. Aliás, 

essa foi a primeira ação institucional que apurou, denunciou e reconheceu publicamente a ação 

desses criminosos. A maioria dos membros é composta por policiais e ex-policiais que há muito 

tempo agem matando diariamente pobres e negros na Região Metropolitana, sem que o 

Governo Simão Jatene consiga conter a sangria, seja por inoperância, seja por incompetência, 

seja por conivência. 

Além do julgamento de Cilinho, a Justiça Estadual realizou anteontem uma audiência relativa 

ao processo de julgamento do Cabo Pet. Ele é apontado como integrante da milícia Irmãos de 

Farda, com atuação no Bairro do Guamá. Não bastasse a tensão que as famílias passaram 

anteontem pela condenação de Cilinho, que foi anunciada somente às 23h30min, mensagens 

terroristas circularam nas redes sociais dando conta que os Irmãos de Farda imporiam um 

"toque de recolher" às 23h30min e que, a partir desse horário, fariam uma "limpeza" em Belém. 

Isso significa matar bandidos, como se qualquer pessoa na rua após esse horário não fosse de 

bem e merecesse ser morta, mesmo não havendo pena de morte no Brasil. Tudo isso seria 

uma homenagem à memória de Pet. 

Felizmente, o Comando-Geral da PM, atendendo a exigência da Promotoria de Justiça Militar, 

determinou que todo o efetivo da PM ficasse de prontidão na última noite e madrugada. Não 

por coincidência, não houve nenhum assassinato nessa madrugada na Região Metropolitana 

de Belém, o que é muito incomum para uma capital que tem o saldo diário de 13 mortes 

violentas. 

Em razão do exposto, parabenizo a Justiça Estadual, na pessoa da Juíza Ângela Alves Tuma, 

que presidiu o julgamento de Cilinho; o Promotor de Justiça Militar Armando Brasil; e o 

Comandante-Geral da PM, Coronel Roberto Campos, na certeza de que nem todos os militares 

são bandidos. 

Eu me solidarizo com as famílias das vítimas dos grupos de extermínio no Pará. E estou ciente 

de que nem todos os assassinos serão identificados, julgados e presos. Mesmo não 

conformado, estou esperançoso ao saber que foi condenado um dos mais importantes líderes 

de milícia do meu Estado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Protesto contra a aprovação do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, sobre o trabalho temporário 

nas empresas urbanas e as relações de trabalho nas empresas de prestação de serviços a 

terceiros. Intenção de desarticulação de mobilizações sociais de servidores públicos estaduais 

e municipais no anúncio de retirada das categorias do escopo da reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente.  

Quero apenas manifestar a minha indignação em relação à votação de ontem. Eu acho que 

esta Casa cometeu um grave erro. Já se havia já havia construído uma alternativa ao PL 4.302, 

através do PL 4.330. Apesar de eu ser contrário ao PL 4.330, esse projeto que foi votado 

ontem é muito agressivo, porque ele rasga toda a CLT e compromete o pacto civilizatório da 

nossa Constituição de 88, precariza as relações de trabalho e enfraquece a organização 

sindical. É um absurdo o que aconteceu na noite de ontem. Eu acho que a sociedade tem que 

ir às ruas se manifestar e pedir o veto a esse projeto prejudicial ao mundo do trabalho. 

Por último, é necessário dialogar com os movimentos sociais dos servidores públicos estaduais 

e também municipais para que eles não acreditem nessa mentira de terem sido retirados da 

reforma da Previdência. Querem colocar essa pressão sobre os Governadores, mas, na 

verdade, querem desarticular a luta dos trabalhadores no Brasil, criando essa armadilha contra 

a resistência ao desmonte da Previdência pública. Querem destruir a Previdência pública e 

querem perseguir os pobres, não garantindo a eles o direito humano e sagrado à Previdência 

pública. 

Obrigado, Presidente. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Participação do orador em seminário no Sindicato dos Mineiros do Município de Jaguarari, 

Estado da Bahia, sobre a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados e povo brasileiro que nos assiste, gostaria de solicitar a divulgação nos 

Anais desta Casa e no programa A Voz do Brasildeste meu pronunciamento. 

No dia 18, último sábado, estive no Município de Jaguarari, acompanhado do ex-Prefeito Seu 

Antonio e do nosso candidato e liderança regional Xavier, participando de um seminário, no 

Sindicato dos Mineiros, com mineiros da FERBASA e da Caraíba Metais, sobre a reforma da 

Previdência. Tivemos a participação de muitos sindicatos de trabalhadores rurais, de 

associações de produtores e também do Sindicato de Mineiros de Jacobina. 

Saúdo o Presidente Paulo Pereira, que não é da Força Sindical, é da CUT, é contra a reforma 

da Previdência, contra o golpe dado contra o povo brasileiro e a democracia, com o 

impeachment da Dilma. Saúdo todo o povo da região, os mineiros de Jacobina, os mineiros de 

Jaguarari, de Andorinha, na luta contra a reforma da Previdência. 

Um abraço carinhoso a todos. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Colaboração de entidades rurais para o debate sobre a reforma previdenciária. Agradecimento 

ao Presidente Michel Temer e a dirigentes da Caixa Econômica Federal por liberação de 

financiamento para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande 

do Sul. Reunião de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária com o Presidente da 

República. Problemas enfrentados na Região Sul pelos produtores de trigo, arroz e milho em 

decorrência da importação dos produtos. Comentários sobre operação da Polícia Federal de 

investigação de irregularidades no controle sanitário de carnes produzidas no País. 

________________________________________ 

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, inicialmente quero registrar que está aqui conosco a Dra. 

Isabel Oestreich, do Sindicato Rural de Venâncio Aires - agradeço ao Presidente Ornélio 

Sausen -, ligado à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, 
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Deputado Valdir Colatto. Está aqui nos ajudando nessa questão da reforma da Previdência, no 

que diz respeito aos trabalhadores rurais e aos pequenos produtores rurais, para discutirmos 

os mecanismos que podemos usar para ajudar esses pequenos produtores, esses 

trabalhadores rurais. 

A Dra. Isabel conhece esse assunto, é ligada a Venâncio Aires, que é uma região de pequena 

propriedade rural, toda aquela região do Marco Antonio, Presidente do Sindicato Rural de 

Santa Cruz do Sul, que é o Coordenador de Agricultura Familiar da Federação, ligada à nossa 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, que também conta com coordenador 

no Espírito Santo, Sr. Presidente. 

Estamos tratando desse assunto com a assessoria do nosso líder, que é o Relator da matéria, 

o Deputado Arthur Maia. Está trabalhando essa questão. E nós estamos nos munindo de ideias 

e de propostas que possam ajudar os produtores rurais e o próprio Governo do Presidente 

Michel Temer. Temos que conhecer os mecanismos que podemos utilizar. 

Da mesma forma, estamos contando com a colaboração da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG. Cito a Elisete Hintz, do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ijuí, ligada também à FETAG, o Carlos Joel. Tanto o Carlos Joel, da 

FETAG, quanto o Sperotto, da FARSUL, estão nos ajudando a dar esse direcionamento, para 

ajudarmos os pequenos agricultores do Brasil inteiro e também os trabalhadores rurais, para 

que não tenham prejuízo na questão da Previdência. 

Neste momento, Sr. Presidente, gostaria de agradecer ao Presidente Michel Temer, ao 

Presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, ao Vice-Presidente Corporativo, 

Antônio Carlos, e à Superintendente da Caixa no Rio Grande do Sul, Silvana Oliveira. Ao 

agradecer à Silvana, agradeço a todos os servidores que se dedicaram a esta operação no Rio 

Grande do Sul, a primeira. Foram liberados 44 milhões para o Hospital Santa Casa de 

Uruguaiana. 

Cito Eduardo Velo, o provedor, Geovane Cravo, o administrador, Júlio Silveira, o representante 

de um grupo de empresários rurais e urbanos de Uruguaiana que estão também empenhados 

em fazer do hospital uma grande casa de saúde, Deputado Valdir Colatto, com mais de 700 

servidores. É extrema a dificuldade. 

Agradecemos ao Presidente Michel Temer por ter entendido a necessidade de ajudar os 

hospitais filantrópicos que têm problemas no Brasil. Já havíamos assinado um financiamento 

com um hospital de São Paulo. Agora é beneficiado o Hospital Santa Casa de Uruguaiana, que 

vai ajudar 42 Municípios. Não é apenas Uruguaiana que se beneficia. São 42 Municípios 

assistidos por essa unidade de saúde. Esse é um ponto importante. 

Hoje de manhã, o Presidente Michel Temer recebeu um grupo de Parlamentares liderados pelo 

nosso Presidente Nilson Leitão, o Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. São 

muitas as dificuldades. Por exemplo, tivemos a oportunidade de lhe dizer que, em relação à 

questão indígena, precisamos de um fim. E precisamos considerar principalmente os preços 

relacionados aos agricultores. Está aí o caso do trigo. Nós o colhemos em setembro, outubro, 

novembro no Paraná e no Rio Grande do Sul. O preço, hoje, é de 26, 27 reais - o preço mínimo 

é de 38 reais -, tudo em função do trigo que veio da Argentina e do Paraguai. 

Deputado Colatto, de agosto do ano passado até fevereiro deste ano, o Brasil importou 4 

milhões de toneladas de trigo. O Paraná começou a fazer a colheita em setembro. O Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, Estado de V.Exa., começaram a realizar a colheita em 

outubro, novembro. Quando nós estávamos colhendo trigo no Paraná, em Santa Catarina e no 
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Rio Grande do Sul, estava entrando trigo importado. Isso aconteceu justamente na hora em 

que os três maiores produtores de trigo do Brasil estavam colhendo. 

Vamos ter agora uma safra recorde de milho: 90 milhões de toneladas. No ano passado, o 

preço era de 50 reais. Em alguns lugares, estão vendendo o saco de milho a 12, 13 reais. No 

Rio Grande do Sul, chega a 21 reais o saco de milho, e o custo é de mais de 30 reais. 

Nós estamos com um seríssimo problema com referência ao arroz neste momento. Santa 

Catarina e o Rio Grande do Sul são os dois maiores produtores de arroz do Brasil. O preço do 

arroz era de 50 reais no ano passado e, neste momento, está em 40 reais. E a colheita está em 

torno de 30% apenas. 

Temos que achar uma forma de resolver isso. Estamos discutindo com o Ministro Blairo Maggi 

para tratarmos dessa questão fundamental, a fim de que os produtores possam ter o preço 

neste momento. 

Apelamos à indústria para que ajude nesse processo e não se dobre à pressão dos 

supermercados, porque, para o consumidor, o preço não baixou 30%. Para o produtor já 

baixou, Deputado Colatto. Este é um problema: baixa para o produtor, mas não baixa para o 

consumidor. 

Quem ganha nesse meio tempo? Supermercados e, logicamente, algumas indústrias que 

importam arroz, trazem arroz do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. 

Nós pedimos hoje ao Ministro Imbassahy para conversarmos sobre esse assunto com o 

Ministério da Agricultura, com o Ministério da Indústria e Comércio e também com o Ministério 

das Relações Exteriores. Tem que haver um acordo. Não podemos deixar que ocorra livre 

mercado porque, afinal, os produtores brasileiros de trigo, de arroz e também de milho estão 

pagando essa conta. 

Esse é um ponto importante. Nós estamos marcando essa reunião. Esperamos que o Ministro 

Imbassahy possa trazer o Ministro Blairo Maggi, o Ministro da Indústria e Comércio e o Ministro 

das Relações Exteriores para discutirem essa política específica, principalmente quanto às 

questões do arroz e do trigo, que sofrem duramente no MERCOSUL. Agora foi relatada 

também a questão do café do Espírito Santo, da Bahia, de Rondônia e de Minas Gerais. São 

fatos importantes. 

Há também a questão da carne neste momento. A ação da Polícia Federal afetou 

barbaramente o preço do frango, o preço do suíno e o preço do boi, inclusive fechando 

indústrias brasileiras. 

Punam os fiscais que erraram, punam o superintendente que errou, punam as indústrias que 

erraram. Pronto! São 21 indústrias num universo de 4.850 indústrias. São 33 fiscais num 

universo de 11 mil fiscais. Pelo amor de Deus! É um superintendente num universo de vinte e 

tantos superintendentes. Punam os culpados e deixem a produção brasileira. Quanto vai custar 

à produção brasileira o que nós perdemos em decorrência dessas denúncias vazias? 

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

 

________________________________________ 
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Moções do Prefeito do Município de Novo Horizonte do Norte, Silvano Pereira Neves, da 

Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Poconé, Estado de Mato Grosso, de repúdio à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres 

Deputados, quero dar como lidas moções de repúdio à reforma da Previdência. 

Há uma moção de repúdio do Prefeito do Município de Novo Horizonte do Norte, Silvano 

Pereira Neves; e uma moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Porto dos Gaúchos, 

encaminhada pelo seu Presidente, Nolar Soares de Almeida, mas assinada por todos os 

Vereadores do Município: Claudeir Cândido de Oliveira, Moacir Sebastião de Castro, Kelly 

Cristina Duarte Bundchen, Paulo Manoel Antoniassi, Paulo Celso Ortega, Marisane Waldow, 

Oscar de Almeida Costa e Enos dos Reis Maria. 

A Câmara de Vereadores do Município de Poconé, igualmente em Mato Grosso, encaminha 

um documento do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Poconé também em 

repúdio à reforma da Previdência. 

Hoje nós sabemos, Sr. Presidente, que aproximadamente 3.800 Municípios têm uma receita 

maior com o recebimento dos valores da Previdência Social do que com o do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM. Então, quando o Governo coloca uma proposta de reforma 

da Providência como a que está aí - na nossa opinião, pelas condições que são colocadas 

nesta reforma, é um desmonte da Previdência, porque vai reduzir o número de contribuições -, 

vai prejudicar não só os trabalhadores, mas o Brasil como um todo, principalmente os 

Municípios menores.  

Estes 3.800 Municípios, que possuem menos de 50 mil habitantes, têm na sua receita 

municipal a importante contribuição da Previdência Social. É ela que garante a cidadania da 

maioria dos brasileiros destas localidades. 

Por isso, fica também aqui o nosso repúdio.  

Gostaria de dar como lidas estas manifestações de Prefeitos e Vereadores de vários 

Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - V.Exa. será atendido, Deputado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR 
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Ofício STTR nº 006/2017 

Poconé - MT, 08 de fevereiro de 2017. 

Exmo Sr. Ademir zulli 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Poconé -MT. 

Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

Em Dezembro de 2.016, a Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a 

Proposta de Emenda Constitucional- PEC n° 287/2016, que trata da reforma da Previdência 

Social, alegando a existência de déficit no sistema, com medidas que vão dificultar ou impedir o 

acesso dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros aos benefícios previdenciários. 

Entre outras medidas, a proposta apresentada pelo governo acaba com a diferença de idade 

para aposentadoria hoje existente, igualando urbanos e rurais, homens e mulheres, em 65 

anos; amplia de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição (carência) para acesso à 

aposentadoria; estabelece a obrigatoriedade de contribuição direta e individualjzada dos 

agricultores e agricultoras familiares/segurados especiais para terem acesso aos beneficios 

previdenciários; propõe desvincular do valor do salário mínimo os benefícios de pensão por 

morte e os beneficios assistenciais de prestação continuada. 

Se tais propostas forem aprovadas, serão enormes os prejuízos para os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais e para a economia de milhares de municípios brasileiros. 

A previdência rural, além de atender aos ditames da justiça social, recompensando aqueles 

que trabalharam duro no campo ao longo de décadas para a produção de alimentos para o 

País, tem um papel fundamental para a sustentação dos municípios do interior do País, 

constituindo-se no principal programa de interiorização de recursos públicos no Brasil. Em mais 

de 70% do municípios brasileiros, os recursos da previdência rural, especialmente das 

aposentadorias, que circulam na economia local superam os recursos oriundos do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). São estes recursos que movimentam diretamente o 

comércio local e sustentam e favorecem o desenvolvimento dos pequenos e médios 

municípios. 

A redução rápida e violenta destes recursos implicaria em grave crise para economia local e 

para as receitas do município, atingindo a todos os moradores e não somente aos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Não é difícil prever as consequências nocivas que proposta de reforma previdenciária do 

governo causaria a este município e aos seus moradores. A virtual supressão dos direitos 

previdenciários rurais provocará, em curto prazo, a volta da antiga tendência da migração das 

pessoas dos municípios menores para as grandes cidades. 

E preciso esclarecer que a situação concreta de vida e detrabalho dos rurais não justificam as 

propostas de reforma que foram apresentadas. Os habitantes da área rural continuam a ter 

expectativa de vida menor dos que os moradores das cidades, além de que as condições de 

trabalho rural são extremamente penosas e esgotam precocemente as forças de trabalho, não 

permitindo o seu exercício a longo prazo. 
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Os dados do Censo Agrícola de 2006 deixam claro que, caso seja estabelecida a contribuição 

individual para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a maioria da categoria estará 

permanentemente excluída da previdência social, já que 49% dos grupos familiares auferem, 

em média, renda líquida anual de R$ 255,00. Além disso, o caráter sazonal da produção 

agrícola e pecuária, além das condições climáticas adversas que corriqueiramente o 

agricultor/a enfrenta (secas, enchentes, etc) implica em tornar inviável a contribuição mensal e 

individualizada para a previdência, ainda mais pelo prazo de 49 anos como prescreve os 

termos da reforma proposta. 

É importante observar que a alegação da existência de déficit na previdência social é 

contestada pela maioria dos especialistas em previdência no país, incluindo professores de 

renomadas universidades brasileiras, técnicos da ANFIP, do DIEESE e do Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário, visto que o governo federal desconsidera as demais contribuições 

destinadas à seguridade social (que engloba a previdência social, a saúde e a assistência 

social), como por exemplo a Confins e receitas oriundas do lucro das empresas, de concursos 

e prognósticos, etc. Além disso, existe a DRU (desvinculação de receitas da união) que tem 

permitido ao gôverno destinar até 30% das receitas da Seguridade Social para aplicação em 

outras áreas. 

É evidente, portanto, a importância da manutenção das condições atuais para acesso aos 

beneficios por parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, já que a medidas propostas 

neste tocante implicariam em um agravamento na situação do campo e em um claro prejuízo 

para a esmagadora maioria dos municípios que terão a sua arrecadação e o seu 

desenvolvimento comprometido no médio e longo prazo. 

Assim, pedimos que Vossa Excelência atue junto aos parlamentares no Congresso Nacional 

(deputados e senadores) no sentido de retirar da PEC 287/2016 os pontos que prejudicam os 

trabalhadires e trabalhadoras rurais. 

Atenciosamente, 

Fátima de Aquino - Presidente 

Maria de Fátima de Araújo Bastos - Secretaria de Finanças 

 

Ofício nº 047/CM/2017 

Ao Deputado Federal 

Ságuas Moraes 

Senhor Deputado Federal, 

Cumprimentando-o cordialmente, a Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, neste ato 

representada por todos os vereadores desta casa de leis, vem através do presente para 

requerer conforme segue: 

Considerando a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos. cuja 

qualidade e preço justo são essenciais para sustento de toda a população brasileira, 

assegurando a soberania alimentar nutricional do país; 

Considerando as condições diferenciadas do trabalho rural, que é extremamente penoso e 

extenuante, com jornadas de trabalho superior a 14 (catorze) horas diárias, ficando os 
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produtores sujeitos às condições climáticas adversas (seca, inundações, sazonalidade das 

chuvas, etc.), com reflexos diretos sobre a sua renda anual; 

Considerando a situação das mulheres trabalhadoras rurais, sujeitas à dupla e as vezes tripla 

jornada de trabalho, contribuindo para a produção da unidade familiar e assumindo as tarefas 

domésticas e os cuidados com as crianças, os doentes e as pessoas da terceira idade; 

Considerando a importância das aposentadorias rurais pagas pela Previdência Social para a 

economia do município, contribuindo para o desenvolvimento do comércio e o dinamismo da 

economia local, e que serve de grande incentivo para a permanência das famílias no campo; 

Requer de Vossa Excelência, como representante eleito de nosso município e de nosso Estado 

na Câmara Federal, que se posicione firmemente em defesa da previdência social rural e 

urbana, no sentindo que seja favorável a manutenção das atuais regras de acesso dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanos aos benefícios previdenciários e assistenciais, 

dentre os quais se destacam: 

1 - A diferença de idade para a aposentadoria por idade, aos 55 anos para mulheres, e 60 anos 

para os homens; 

2 - Carência de 15 anos no exercício da atividade para acesso a aposentadoria; 

3 - Contribuição dos agricultores e agricultoras familiares para a previdência social tendo por 

base a incidência de uma alíquota sobre a venda da produção; 

4 - Possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão por morte, e vinculação dos 

benefícios previdenciários e assistencial (BPC/LOAS) ao valor do salário mínimo. 

Certos de vosso empenho e dedicação na defesa dos trabalhadores rurais e urbanos, de nosso 

país, na oportunidade reiteramos votos de estima e consideração. 

Porto dos Gaúchos/MT, 06 de março de 2017 

Nolar Soares de Almeida 

Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos/MT 

Claudeir Cândido de Oliveira - Vice-Presidente 

Paulo Celso Ortega - 1º Secretário 

Moacir Sebastião de Castro - 2º Secretário 

Marisane Waldow 

Kelly Cristina Duarte Bundchen 

Oscar de Almeida Costa 

Paulo Manoel Antoniassi 

Enos dos Reis Maria 

 

Novo Horizonte do Norte/MT, 08 de março de 2017. 
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Ofício Circular n° 00l/GP/201 7. 

Assunto: Encaminhamento (FAZ) 

Senhor Deputado, 

Em dezembro de 2016, a Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a 

Proposta de Emenda Constitucional - PEC no 287/201 6, que trata de reforma da Previdência 

Social, alegando a existência de déficit no sistema, com medidas que vão dificultar ou impedir o 

acesso dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros (as) aos beneficios previdenciários 

Entre outras medidas, a proposta apresentada pelo governo acaba com a diferença de idade 

para aposentadoria hoje existente, igualando urbanos e rurais, homens e mulheres, em 65 

anos; amplia de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição (carência) para acesso à 

aposentadoria; estabelece a obrigatoriedade de contribuição direta e individualizada dos 

agricultores e agricultoras familiares/segurados especiais para terem acesso aos benefícios 

previdenciários; propõem desvincular do valor do salário mínimo os benefícios de pensão por 

morte e os beneficios assistenciais de prestação continuada. 

Se tais propostas forem aprovadas, serão enormes os prejuízos para os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais e para a economia de milhares de municípios brasileiros. 

A previdência rural, além de atender aos ditames da justiça social, recompensando aqueles 

que trabalharam duro no campo ao longo de décadas para a produção de alimentos para o 

País, tem um papel fundamental para a sustentação dos municípios do interior do País, 

constituindo-se no principal programa de interiorização de recursos públicos no Brasil. Em mais 

de 70% dos municípios brasileiros, os recursos da previdência rural, especialmente das 

aposentadorias, que circulam na economia local superam os recursos oriundos do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM). São estes recursos que movimentam diretamente o 

comércio local e sustentam e favorecem o desenvolvimento dos pequenos e médios 

municípios. 

A redução rápida e violenta destes recursos implicaria em grave crise para economia local e 

para as receitas do município, atingindo a todos os moradores e não somente aos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Não é dificil prever as conseqüências nocivas que proposta de reforma previdenciária do 

governo causaria a este município e aos seus moradores. A virtual supressão dos direitos 

previdenciários rurais provocará, em curto prazo, a volta da antiga tendência da migração das 

pessoas dos municípios menores para as grandes cidades. 

É preciso esclarecer que as situações concretas de vida e de trabalho dos rurais não justificam 

as propostas de reforma que foram apresentadas. Os habitantes da área rural continuam a ter 

expectativa de vida menor dos que os moradores das cidades, além de que as condições de 

trabalho rural são extremamente penosas e esgotam precocemente as forças se trabalho, não 

permitindo o seu exercício a longo prazo. 

Os dados do Censo Agrícola de 2006 deixam claro que, caso seja estabelecida a contribuição 

individual para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, a maioria da categoria estará 

permanentemente excluída da previdência social, já que 49% dos grupos familiares auferem, 

em média, renda líquida anual de R$ 255,00. Além disso, o caráter sazonal da produção 

agrícola e pecuária, além das condições climáticas adversas que corriqueiramente o 

agricultor/a enfrenta (secas, enchentes, etc) implica em tomar inviável a contribuição mensal e 
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individualizada para a previdência, ainda mais pelo prazo de 49 anos como prescreve os 

termos da reforma proposta. 

É importante observar que a alegação da existência de déficit na previdência social é 

contestada pela maioria dos especialistas em providência no país, incluindo professores de 

renomadas universidades brasileiras, técnicos da ANFIP, do DIEESE e do Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário, visto que o governo federal desconsidera as demais contribuições 

destinadas à seguridade social (que engloba a previdência social, a saúde e a assistência 

social) , como por exemplo a Confins e receitas oriundas do lucro das empresas, de concursos 

e prognósticos, etc. Além disso, existe a DRU (desvinculação de receitas da união) que tem 

permitido ao governo destinar até 30% das receitas da Seguridade Social para aplicação em 

outras áreas. 

É evidente, portanto, a importância da manutenção das condições atuais para acesso aos 

beneficios por parte dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, já que a medidas propostas 

neste tocante implicariam em um agravamento na situação do campo e em um claro prejuízo 

para a esmagadora maioria dos municípios que terão a sua arrecadação e o seu 

desenvolvimento comprometido no médio e longo prazo. 

Assim, pedimos que Vossa Excelência atue junto aos parlamentares no Congresso Nacional 

(deputados e senadores) no sentido de retirar da PEC 287/201 6 os pontos que prejudicam os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Silvano Pereira Neves - Prefeito Municipal 
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O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de 

antemão, agradeço ao Deputado Zé Geraldo, que está inscrito para fazer uma declaração pela 

Liderança do PT, e ao Deputado Mauro Pereira, que, na sequência, fará uma declaração pela 

Liderança do PMDB, por terem postergado as declarações, para que eu pudesse ocupar agora 

este espaço e fazer uma breve comunicação. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu faço parte da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência. Tenho participado de todas as audiências públicas. Já recebemos vários técnicos, 

especialistas e representantes de diversos setores do Governo. 

Hoje o debate foi sobre o tema Seguridade Social e a condição da mulher. De acordo com as 

regras atuais da Previdência, as mulheres se aposentam 5 anos antes dos homens. Pela 

proposta encaminhada pelo Governo Temer, as mulheres, para conseguirem se aposentar, 

precisarão ter 65 anos de idade, da mesma forma que os homens, e pelo menos 25 anos de 

contribuição,. 

O que ficou sobejamente demonstrado nessa audiência pública? Primeiro, que existem brutais 

diferenças de gênero no mercado de trabalho brasileiro. As mulheres recebem salários mais 

baixos, as mulheres têm empregos mais vulneráveis, a tal ponto que 56% das mulheres que 

estão no mercado de trabalho e se aposentam não conseguem chegar a 22 anos de 

contribuição. E 44% das mulheres que se aposentam não conseguem chegar a 20 anos de 

contribuição. Então, hoje elas se aposentam por idade aos 60 anos, tendo pelo menos 15 anos 

de contribuição. 

Vejam bem o significado disso. No caso da aposentadoria da mulher, se passar a proposta de 

65 anos de idade e 25 anos de contribuição, 44% a 56% das mulheres não conseguirão se 

aposentar. Eu vou repetir este número: 56% das mulheres que estão no mercado de trabalho 

hoje não conseguirão se aposentar, segundo os dados atualmente existentes no Brasil sobre a 

concessão de aposentadorias. Isso é algo brutal! Nós não podemos aceitar uma proposta 

desse tipo. 

Considerem a combinação disso com o que foi votado ontem aqui sobre a instituição da 

possiblidade de uma legislação selvagem no que diz respeito a terceirização, contratos 

temporários. O contrato temporário será de até 270 dias. Quer dizer, o trabalhador que assina 

contrato temporário não tem direito a Fundo de Garantia, por exemplo. Isso é cruel. E são as 

mulheres que mais realizam trabalho terceirizado no Brasil. Essa decisão de ontem, portanto, 

vai afetar todo mundo, mas afetará principalmente as mulheres. 

Ora, nós temos uma legislação que permite terceirização de serviços. Precisa ser aperfeiçoada 

essa legislação. Pois bem, então, aperfeiçoemos essa legislação. Agora, permitir que até as 

atividades-fim das empresas possam ser terceirizadas, permitir que aquele que contrata uma 

empresa de intermediação de mão de obra não seja mais responsável solidário quanto aos 

direitos do trabalhador que é contratado pela empresa prestadora de serviço resulta em que 

milhares de trabalhadores poderão ter os seus direitos atingidos. Há muitas empresas 

aventureiras nesse mercado, que vão lá, fazem a intermediação da mão de obra, depois 

fecham a empresa, a empresa entra em falência, e o trabalhador não consegue garantir o seu 

direito. Isso vai afetar também a possibilidade de aposentadoria de muita gente. 
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Críticas à aprovação, pela Casa, de projeto de lei sobre terceirização do trabalho. Alegação de 

improcedência dos argumentos do Governo Federal favoráveis à reforma previdenciária. 

Efeitos da Operação Lava-Jato sobre o País e o PT. Defesa de realização de reformas política 

e tributária. Consequências da Operação Carne Fraca. Indagação ao Juiz Sergio Moro sobre 

os motivos da prisão do blogueiro Eduardo Guimarães. Responsabilização dos apoiadores do 

impeachment da então Presidenta da República Dilma Rousseff pela crise econômica no 

Brasil. Inconsistência da generalização de críticas à classe política. Preocupação com os 

rumos do País. Uso excessivo de agrotóxicos na agricultura. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA e como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, gostaria de 

aproveitar este tempo para tecer alguns comentários sobre acontecimentos desses últimos 

dias, principalmente sobre o que aconteceu aqui ontem à noite, quando foi votado o projeto a 

respeito da terceirização. 

As pesquisas indicam que os trabalhadores terceirizados trabalham mais, ganham menos e 

sofrem mais acidentes. E ontem aqui se liberou geral. Existem setores no Brasil em que mais 

de 50% da atividade já é terceirizada, como é o caso do setor elétrico. O que nós votamos aqui 

ontem à noite foi uma irresponsabilidade total deste Parlamento, que está de joelhos diante do 

comando de um Presidente ilegítimo, Michel Temer, e de um Ministro que só pensa em 

arrecadar dinheiro para o capital especulativo. Tudo aquilo que Henrique Meirelles está 

pregando e está mandando fazer é exatamente para atender interesses do grande capital e do 

capital especulativo. 

A reforma previdenciária, por exemplo, serve exatamente para isso. A Previdência não é 

deficitária. Ela é deficitária quando a União não paga a sua parte. Quando a União paga a sua 

parte, como acontece em todos os outros sistemas previdenciários do mundo, ela deixa de ser 

deficitária e se torna até superavitária. 

Eu quero agora falar sobre os estragos que a Operação Lava-Jato tem feito neste País. Nós 

sabemos que os temas relacionados ao mensalão e à Operação Lava-Jato estão ligados a 

financiamentos de campanha. No Brasil, os financiamentos de campanha são privados, e as 

campanhas foram encarecendo neste País nos últimos 12 anos. As campanhas legais foram 

alvo da minoria dos recursos nos últimos anos, e às campanhas ilegais, em que há caixa dois, 

foi destinada a maioria dos recursos. 
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Prova disso está surgindo agora. Estão sendo feitas as delações da Odebrecht, e estão 

aparecendo os caciques do PMDB, os caciques do PSDB, os caciques do PSD, do PP, do PR. 

Há delações que mostram que o Senador tal recebeu 5 milhões, 10 milhões; o candidato a 

Governador tal recebeu 25 milhões. Quando é um candidato do PT ao cargo de Deputado 

Federal ou de Senador ou um Deputado ou Senador do Partido dos Trabalhadores que 

supostamente usou caixa dois, são 300 mil, 500 mil, 800 mil, quando muito, 1 milhão. Mas, em 

relação aos demais partidos, e agora começam a aparecer o Sr. Aécio Neves, o Sr. Geraldo 

Alckmin, o Sr. José Serra, o Sr. Gilberto Kassab e assim por diante, são 5 milhões, 10 milhões, 

15 milhões, 20 milhões, e por aí vai. 

O povo brasileiro começa a perceber que houve realmente uma satanização do PT durante 

esse tempo, porque este era o objetivo: derrubar a Presidenta Dilma, enfraquecer o PT, acabar 

com o PT, o que não conseguiram nem vão conseguir. 

Mas é claro que provocaram um grande estrago sim. Nesses anos, nós não só perdemos uma 

Presidenta do nosso partido, legitimamente eleita, honesta - não há comprovação contra ela -, 

como também deixamos de eleger mais Vereadores, mais Prefeitos, mais Deputados 

Estaduais, mais Deputados Federais, mais Senadores, mais Governadores. Desde a época do 

mensalão, foram pregando para os eleitores brasileiros que era o PT que usava o caixa dois 

para realizar as campanhas. 

Eu não sei por que a delação da Odebrecht continua em sigilo até agora. Se apenas membros 

do nosso partido tivessem sido citados nessa delação, talvez ela não fosse mais sigilosa. Mas 

alguém ainda tem que estar sob sigilo, porque vai aparecer, numa delação, que uma grande 

liderança de um partido recebeu um apartamento em Paris. Essa pessoa o recebeu mesmo, 

ela o comprou e o doou. Tudo isso vai aparecer agora. 

Começam a se movimentar para fazer uma reforma política, para que essa reforma possa 

inclusive proteger lideranças de partidos que não terão condições de disputar as eleições, de 

se eleger ou se reeleger nas próximas eleições. 

Então, uma grande injustiça foi cometida contra um partido, um dos maiores partidos do Brasil, 

que tem um grande legado, que governou este País como ninguém jamais governou, que fez 

por este País o que ninguém fez nesses 500 anos. 

O Governo Temer, que é uma junção de praticamente todos os partidos, exceto os partidos de 

esquerda, até agora não conseguiu fazer nada! O Brasil vai de mal a pior, com aumento do 

desemprego. 

As operações irresponsáveis continuam acontecendo, como a Operação Carne Fraca. 

Algumas autoridades da Polícia Federal não têm responsabilidade com este País, não estão 

nem aí. Na minha avaliação, houve exagero na Operação Carne Fraca. Existem coisas ali a 

serem corrigidas. Uma operação não pode colocar um setor produtivo de um país, 

principalmente em momento de crise, numa situação de fragilidade, como aconteceu 

relativamente a essa operação. Isso prova que este é um Governo fraco. Nem o Ministro da 

Justiça nem o Ministro da Agricultura sabiam que essa operação estava acontecendo. 

Eu quero dizer ao Juiz Sergio Moro, que já critiquei muito desta tribuna, que, na minha 

avaliação, ele cometeu mais um ato de irresponsabilidade nesta semana ao mandar prender o 

blogueiro Eduardo Guimarães. Faço novamente uma pergunta ao Juiz Sergio Moro. Se ele não 

quiser me responder, não me responda. 
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Juiz Sergio Moro, por que mandou prender Eduardo Guimarães? Quero ver se é homem para 

me responder, por telefone, por correspondência ou por intermédio de algum assessor seu. 

Mandou prendê-lo por perseguição, porque em determinado momento o jornalista o denunciou, 

ou achava que ele poderia ter alguma coisa que pudesse ser um jeito de você mandar prender 

Lula? Até agora não conseguiu. Está tão desesperado que mandou prender até jornalista. Foi 

uma prisão foi totalmente ilegal. Tanto é que já mandou liberar o jornalista, porque você não 

achou aquilo que queria em gravações, em computadores, em celulares desse jornalista que 

foram apreendidos. Então, é uma irresponsabilidade total. 

Eu quero dizer ao povo brasileiro que, se houve um golpe neste País, parte do Judiciário 

brasileiro também foi peça dessa engrenagem, parte da Polícia Federal foi peça dessa 

engrenagem, parte do Ministério Público foi peça dessa engrenagem, e, naturalmente, os 

partidos que perderam a eleição pela quarta vez e não se conformaram foram peças dessa 

engrenagem. O PSDB, o Democratas perderam as eleições e sabiam que não têm chance 

nenhuma de ganhar de Lula nas eleições em 2018. E o resultado foi a crise. 

A crise do Brasil tem nome. Quem provocou a crise foram aqueles que perderam as eleições 

no voto para a Presidenta Dilma em 2014: o Sr. Aécio Neves; parte do PMDB (aqui havia uma 

parte do PMDB liderada por Eduardo Cunha, e depois Temer acabou aderindo às forças 

golpistas neste País); partidos que hoje formam a base do Governo, que contribuíram para um 

dos piores episódios deste País. 

Este País nunca perdeu tanto. Os prejuízos são trilionários. Se a Justiça brasileira, se o 

Ministério Público, se a Operação Lava-Jato querem comemorar porque estão conseguindo 

trazer de volta 5, 10, 15, 20 bilhões, precisam se lembrar de que houve uma quebradeira nas 

empresas brasileiras, que agora não conseguem ganhar uma concessão nem de restauração 

de rodovia ou de reforma de aeroporto neste País, não conseguem construir. 

Empresas que estavam construindo fora do Brasil, na América do Sul, hoje não conseguem 

ganhar uma concessão referente a aeroporto. Na última concessão que houve, relativa a 

quatro grandes aeroportos, superavitários, quem ganhou foram empresas europeias. E a 

Europa não anda bem das pernas, nem econômica nem socialmente. Em alguns países 

europeus, a crise tem sido feia, continua sendo grave. 

Portanto, este é o saldo da Lava-Jato. Com a intenção de acabarem com o PT, com a intenção 

de derrubarem o Governo da Presidenta Dilma, acabaram derrubando o Brasil. Acabaram com 

o Brasil, estão enterrando o Brasil, gerando desemprego, propondo uma reforma da 

Previdência para matar a classe trabalhadora e aprovando a terceirização, como fizeram aqui 

ontem à noite. 

Foi uma irresponsabilidade desta Câmara. Aqui, a maioria dos Deputados não tem 

compromisso com um projeto de futuro para este País. Aliás, muitos que estão sentados 

nessas cadeiras gastaram 5, 6, 8, 10, 15 milhões de reais, ou seja, compraram a eleição, e 

agora não têm autonomia para exercer o mandato de maneira livre. Não existe condição de um 

Parlamento como este funcionar. 

Na minha avaliação, a reforma política é que deveria estar sendo discutida neste País. As duas 

grandes reformas do Brasil teriam que ser a reforma tributária e a reforma política, e não 

reforma trabalhista, reforma previdenciária. Temos que reformar muita coisa. Mas, sem reforma 

política, eu quero ver como alguém governa este País, com 27, 28, 30 partidos, quero ver como 

a política vai ser qualificada, com 27, 28, 30 partidos. Já passa de 40 o número de partidos 

neste País. 
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Então, nós temos que fazer uma reforma política. Não se deve tratar só de lista fechada. Lista 

fechada é um tema. Nós temos que discutir o financiamento público de campanha, porque as 

campanhas estão cada vez mais caras. As campanhas para os cargos de Prefeito e Vereador 

neste País custaram mais do que as passadas. Depois de todo o debate sobre petrolão, caixa 

dois, financiamento, três candidatos juntos gastaram, em Municípios com 12 mil eleitores, 3 ou 

4 milhões de reais para disputar os votos desses eleitores. Há candidatos a Prefeito em 

Municípios pobres por aí afora que gastaram 2 ou 3 milhões de reais em uma campanha. Eu 

pergunto: quem paga tudo isso? 

A reforma política, portanto, precisa ser ampla. Nós temos que discutir também, por exemplo, 

essa questão da suplência dos Senadores. Como é que pessoas que nunca receberam um 

voto viraram Senadores? Por que os mais votados não se tornam Senadores, e o seguinte, 

suplente? Ano que vem, 2018, vai haver duas vagas para o Senado em cada Unidade da 

Federação. Os dois mais votados seriam os dois eleitos, e o terceiro mais votado seria o 

suplente. Em caso de vacância, ele assumiria o cargo. 

Para que nós temos que ter vices neste País? É Vice-Governador, Vice-Prefeito, Vice-

Presidente da República. 

E que tal propormos um plebiscito para discutirmos o voto obrigatório? 

Hoje eu participei de uma entrevista, e foi feita esta pergunta: "Como aproximar o político, o 

candidato, o Deputado do eleitor?" Se nós estamos aqui há tanto tempo satanizando a política, 

se nós estamos dizendo para os eleitores que os políticos não prestam, será muito difícil 

aproximar o Deputado e o Senador do jovem que quer ingressar na política. O que se fez aqui 

até hoje foi a satanização da política. 

Se há políticos desonestos, se há políticos picaretas, se há políticos que estão aqui dentro para 

defender interesses que não sejam os do povo, pode-se dizer que a maioria não é assim. A 

maioria trabalha, a maioria vem para cá, a maioria tem interesse em ver o seu Estado e o seu 

País melhorando. 

É lamentável que nós depreciemos a política neste País. É lamentável, porque nós estávamos 

indo bem. O Brasil tinha a sensação de ser um país desenvolvido, um país em que os 

trabalhadores estavam melhorando. O microempresário estava virando pequeno 

empreendedor; o pequeno estava virando médio; o grande também estava podendo se 

expandir (havia geração de empregos); o trabalhador autônomo estava conseguindo se 

sobressair. Agora, de repente, não há mais concursos públicos. O jovem não tem mais 

esperança de ingressar na carreira pública. As universidades que foram abertas estão com 

dificuldades de se manter. Não há dinheiro para obras. Não temos mais INCRA, não temos 

mais Ministério da Reforma Agrária, não temos mais Ministério da Pesca. 

Este País começa a entrar num clima de desespero. A violência aumenta em todos os mais de 

5 mil Municípios do País, desde o maior Município, São Paulo, até o menor Município do Norte 

ou do Sul do Brasil. Há violência em todas as cidades. A paz social já não existe mais. A 

tendência é andarmos nas ruas e vermos cada vez mais mendigos pedindo ajuda, como há 20 

anos, no Governo da Nova República, que foi governado exatamente por esses que estão 

sentados nessas cadeiras atualmente. 

Eu lembro muito bem que Sarney assumiu porque Tancredo faleceu. Veio Sarney, e não deu 

certo. Inventaram Collor, e não deu certo. Veio Itamar, veio Fernando Henrique Cardoso, que 

inventou o Plano Real. 
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Rodovias como a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica passaram 20 anos sem reforma. Nem 

as pontes de madeira eles reformaram, e havia muita madeira! De repente, Lula veio e 

começou a asfaltar a Cuiabá-Santarém, a Transamazônica. 

E a transposição de águas do Rio São Francisco? Desde D. Pedro I falavam nessa obra. Lula 

teve que aparecer, teve que chegar ao Governo para fazer a transposição de águas do Rio São 

Francisco. "Ah, a obra está atrasada, não terminou!" Não terminou ou não está mais avançada 

porque o Governo que estava dando certo foi destituído, por mentiras, corroboradas inclusive 

por grandes meios de comunicação, fazendo mentiras virarem verdade, como no caso de uma 

tal de pedalada fiscal. 

Juiz Sergio Moro, você está desesperado porque não achou, nem vai achar, alguma razão para 

mandar prender o Presidente Lula. Tem que mandar prender exatamente aqueles que 

merecem ser presos. 

Eu pergunto ao povo brasileiro, eu pergunto aos eleitores brasileiros, eu pergunto à Justiça 

brasileira: por que, nesses 12 anos, só os tesoureiros do PT foram presos? Três tesoureiros do 

PT que participaram das campanhas foram presos, mas nunca foi preso um tesoureiro do 

PMDB, nem do PSDB, nem do Democratas, nem do PPS, nem do PR, nem do PSD. Para 

resumir, até hoje, nesses 12 anos, a Justiça brasileira só mandou prender três tesoureiros do 

PT. Essa é a realidade. 

Nós estamos aqui também, no momento em que a conjuntura nos favorece, para começar a 

descriminalizar o nosso Partido dos Trabalhadores, que continua sendo um dos maiores 

partidos do Brasil, continua sendo um dos partidos que mais fez por este País. De acordo com 

as pesquisas, o Presidente Lula está indicado para voltar a governar este País a partir de 2018. 

O PMDB não tem candidato, o PSDB não tem candidato, ninguém mais tem candidato. E não 

adianta quererem inventar um candidato, como inventaram Collor de Mello, que até a 

poupança do povo confiscou. 

Então, meus amigos e minhas amigas, povo brasileiro, a partir do momento em que a 

Presidenta Dilma foi destituída do cargo e Michel Temer, Meirelles e os empresários nacionais 

e internacionais assumiram o poder, este País começou a virar uma verdadeira bagunça. Este 

País não tem como gerar empregos. É mentira que a terceirização vai gerar empregos. Nós 

vamos desempregar mais, nós vamos fragilizar mais a classe trabalhadora. 

Chega de mentir para o povo brasileiro! Chega de fazer operações irresponsáveis, de que nós 

do Partido dos Trabalhadores fomos vítimas. Agora o Brasil está sendo vítima da Operação 

Carne Fraca. Imaginem a hora em que forem feitas as operações soja fraca, leite fraco, café 

fraco, mamão fraco, tudo fraco. 

Há muito agrotóxico sendo usado nesses produtos. Daqui a pouco, ninguém vai comer verdura 

nem soja, nem milho, nem feijão, nem cacau, não vai tomar café porque no Brasil a quantidade 

de agrotóxicos aplicada na produção agrícola não é mais a permitida por lei. Agrotóxicos que já 

foram proibidos em outros países continuam sendo aplicados no Brasil. 

Ontem à noite, os Deputados que votaram a favor dessa proposta sobre terceirização - não foi 

o meu caso - cometeram um crime contra o Brasil e contra a classe trabalhadora. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Franklin Lima) - A solicitação de V.Exa. será atendida, Deputado Zé 

Geraldo. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

046.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 23/03/2017-17:33 

Publ.: DCD - 3/24/2017 - 152 FLAVINHO-PSB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a eventual retirada de isenção das entidades filantrópicas no âmbito da reforma 

previdenciária. Repúdio a declarações do Relator da matéria sobre as instituições beneficentes.  

________________________________________ 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje, nesta 

tribuna, quero fazer a denúncia de um crime que pode ser cometido pela Presidência da 

República e pelos Parlamentares desta Casa, especialmente pelas mãos do Relator da reforma 

da Previdência, se ele insistir em tocar na isenção das entidades filantrópicas. Isso é um crime! 

Está prevista na Constituição Federal, art. 195, § 7º, a isenção das entidades filantrópicas que 

atendem saúde, educação e assistência social. 

Quero dizer que as tais "pilantrópicas", forma desrespeitosa como foram tratadas, até mesmo 

pelo Relator e por outros Deputados, existem mesmo e têm que ser combatidas; como existe, 

por exemplo, deputado bandido, safado, ladrão, que tem que ser preso - está certo! 

Irregularidade tem que ser combatida. Agora, tratar entidades que fazem o trabalho que fazem 

em nosso País em prol da saúde, da educação, da assistência social como pilantras é um 

crime. E outra: basta lembrar que são dados do Ministério da Saúde, do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário e da Receita Federal. O Ministério da Educação mostra 

números claros, não são números de entidades filantrópicas. Órgãos oficiais do Governo 

mostram que a cada 1 real de desoneração fiscal que é dada a essas entidades filantrópicas 

retornam em quase 6 reais para a sociedade brasileira. Para ser exato são 5 reais e 92 

centavos. É lucro! 

É importante lembrar que o Governo não está fazendo favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nobre Relator Arthur Oliveira Maia, V.Exas. não estão fazendo favor para as entidades 

filantrópicas! Ao contrário: essas entidades é que estão somando com o Governo Federal e 
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atendendo as políticas públicas que o Governo não consegue atender, na área da saúde, 

assistência social e educação. 

Querer tocar nessas entidades idôneas, probas, é um crime. Se há entidades que são 

fiscalizadas neste País são as filantrópicas. Elas trabalham com o mínimo, e muitas vezes com 

esse mínimo contingenciado, como é o caso deste ano, em que há o contingenciamento de 7 

milhões nas emendas Parlamentares, que deveriam atender saúde, educação e assistência 

social. 

Então, quero registrar meu repúdio à fala do nobre Relator e dizer que isso não pode 

acontecer. Espero que não aconteça. Espero que os Parlamentares desta Casa tenham o 

mínimo de decência e não permitam que seja retirada a isenção de entidades probas, 

entidades que estão fazendo o trabalho correto na área de saúde, assistência social e 

educação. E aquelas que não são probas, que realmente sejam penalizadas e percam a sua 

isenção. 

"Sim" às filantrópicas, e "não" à reforma da Previdência! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Nota do Conselho Permanente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB de 

apreensão quanto a possível aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, sobre alterações nas regras da seguridade social. Contestação a discursos sobre a 

responsabilização da ex-Presidente da República Dilma Rousseff pela crise econômica e pelo 

desemprego no Brasil. Iniciativas do Governo Federal de retirada de direitos dos trabalhadores. 

Sugestão ao Presidente da República de renúncia e de convocação de eleições direitas para o 

cargo. Repúdio a pronunciamentos com ofensas ao ex-Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 
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Eu gostaria que fosse registrada uma nota muito importante do Conselho Permanente da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, que se reuniu em Brasília entre os dias 21 

e 23 de março de 2017. 

A CNBB manifestou apreensão com relação à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, que tramita aqui no Congresso Nacional. A CNBB se mostra preocupada com a perda de 

direitos e de conquistas e traz uma frase bíblica que está em Amós 5:7: "Ai dos que fazem do 

direito uma amargura e a justiça jogam no chão".  

Eu queria dar como lida e solicitar, Sr. Presidente, que fosse divulgada no programa A Voz do 

Brasil essa nota da CNBB. 

Sr. Presidente, eu confesso que fico impressionado. Em abril do ano passado, quando queriam 

tirar a Presidenta Dilma do poder, os então líderes da Oposição e do golpe vinham a este 

plenário e diziam que a Presidenta havia deixado 11 milhões de pessoas desempregadas no 

Brasil. Precisavam tirar a Presidenta Dilma do poder porque havia 11 milhões de 

desempregados no Brasil, porque havia corrupção, porque havia isso, aquilo e aquilo mais. 

Hoje, vêm à tribuna e dizem: "A Presidenta Dilma e o PT são responsáveis por 13 milhões de 

desempregados". Em menos de 1 ano, aumentou em mais de 2 milhões o número de 

desempregados. Não há uma medida deste Governo que não aumente o desemprego e a 

miséria, que não desestruture as políticas sociais. 

Parte dos Deputados que faziam oposição ao Governo da Presidenta Dilma vem a este 

microfone e não tem mais argumento nenhum. Este Governo acabou. Este Governo já nasceu 

acabado. Este Governo não tem respeito pelo povo brasileiro. Este é um Governo que não 

respeita os direitos da classe trabalhadora. Está aí a lei que trata da terceirização, que o 

Governo vai sancionar. Está aí a reforma trabalhista, que vai retirar, sim, direitos. Está aí a 

reforma da Previdência, que vai retirar direitos. 

Este Governo está fadado ao fracasso e, se tivesse moral e dignidade, faria uma grande 

contribuição à Nação: renunciaria e convocaria eleições diretas. 

Ai daqueles que aqui sujam a boca e a língua denunciando o Presidente Lula e falando mal 

dele. Ele é a liderança mais respeitada da história do Brasil. É o único líder, hoje, capaz de 

reunir as forças produtivas, as forças nacionais para debater um projeto e recolocar este País 

nos trilhos, com geração de empregos, distribuição de renda e respeito ao povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) - Muito bem, Deputado João Daniel. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar a Nota da CNBB 

sobre a PEC 287/16 - Reforma da Previdência, cuja divulgação peço que seja feita no 

programa A Voz do Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa. 

Nota da CNBB sobre a PEC 287/16 - Reforma da Previdência 

 

Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão." - (Amós 5,7) 
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O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, reunido em 

Brasília-DF, dos dias 21 a 23 de março de 2017, em comunhão e solidariedade pastoral com o 

povo brasileiro, manifesta apreensão com relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

287/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. 

O Art. 6º. da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um Direito 

Social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os 

Direitos Sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática; qualquer 

ameaça a eles merece imediato repúdio. 

Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um 

aumento da sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se 

dizer que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente 

adequado à Seguridade Social. 

Os números do Governo Federal que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos 

números apresentados por outras instituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é 

possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações inseguras, 

desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da Previdência Social no 

Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa realidade devem ser valorizadas e 

adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com o total envolvimento da sociedade. 

O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a 

proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social 

(idade, enfermidades, acidentes, maternidade...), particularmente as mais pobres. Nenhuma 

solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos-sociais e 

solidários. Na justificativa da PEC 287/2016 não existe nenhuma referência a esses valores, 

reduzindo a Previdência a uma questão econômica. 

Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 "soluciona o problema", excluindo 

da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para 

homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para 

trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, 

quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular 

o salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. 

A opção inclusiva que preserva direitos não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar 

a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever a desoneração de 

exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções 

ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da Previdência Social - Emenda 

Constitucional 20/1998, que poderia provisionar recursos exclusivos para a Previdência. 

O debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito 

a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde 

sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser 

buscado até à exaustão. 

Às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco: 

"A vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a 

subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falte entre as vossas 

prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à 

maternidade que sempre deve tutelar a vida que nasce e quem a serve quotidianamente. 
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Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres! Nunca falte a garantia para a velhice, a 

enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria, e 

sublinho: o direito - a aposentadoria é um direito! - porque disto é que se trata."  

Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se 

mobilizarem ao redor da atual Reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso 

povo, principalmente os mais fragilizados. 

Na celebração do Ano Mariano Nacional, confiamos o povo brasileiro à intercessão de Nossa 

Senhora Aparecida. Deus nos abençoe! 

Brasília, 23 de março de 2017. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

049.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 28/03/2017-14:12 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em debates sobre a proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária, nos Municípios de Camaçari e de Santo Estêvão, Estado da Bahia. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no último sábado, houve 

uma manifestação na cidade de Camaçari contra a reforma da Previdência, convocada pelos 

sindicatos e pelos Parlamentares. Estive lá, juntamente com os Deputados Federais Nelson 

Pellegrino e Valmir Assunção; com os Deputados Estaduais Bira Coroa e Luiza Maia; e com 

Vereadores dos Municípios de oposição, participando desse espetáculo com a população.  

Também fomos a Santo Estêvão, onde estivemos com o Prefeito Rogério; com o Vice-Prefeito 

Roberto; com o Presidente do PT Reinaldinho; com o Dr. Rei; com o Vereador André, da área 

da saúde; com o George Breu, Presidente da Câmara de Vereadores; com o Vereador Loi de 

Ambrosio; com o Otavio, líder sindical, onde participamos de debate sobre o planejamento da 

Prefeitura de Santo Estêvão, e depois fomos participar de um debate na Câmara de 

Vereadores.  
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Quero agradecer profundamente a todos a receptividade tanto em Camaçari quanto em Santo 

Estêvão, bem como agradecer ao povo a reação contra a reforma da Previdência, contra a 

terceirização que foi aprovada nesta Casa e contra a reforma trabalhista.  

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

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 3/29/2017 - 25 DAVIDSON MAGALHÃES-PCDOB -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em debate, na Câmara Municipal de Coaraci, Estado da Bahia, sobre a 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Recebimento pelo orador de abaixo-

assinado de servidores, professores e alunos do Colégio Estadual Almakazir Gally Galvão 

contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da 

seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive 

ontem na Câmara Municipal do Município de Coaraci para discutir a reforma da Previdência. 

Participaram também Vereadores de Almadina, Jussari, Ibicaraí e Itapitanga. Foi unânime o 

protesto contra a reforma da Previdência e também contra a aprovação do projeto da 

terceirização. 

Nesse sentido, eu gostaria de agradecer aos dos Vereadores de oposição Macedônio, Luciano, 

Roberto, Nabson e Graça, bem como do Presidente do PCdoB local, Lourival Júnior, a 

iniciativa desse grande debate. 
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Nós também recebemos um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas de funcionários, 

professores e estudantes do Colégio Estadual Almakazir Gally Galvão, protestando contra a 

reforma da Previdência. 

Estamos na luta! 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. dê a este pronunciamento ampla divulgação nos meios de 

comunicação da Casa, bem como no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pois não, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu subo hoje a esta tribuna para proferir 

pronunciamento sobre o debate acerca da reforma de Previdência que realizamos ontem, dia 

27 de março, na Câmara Municipal de Coaraci. 

O evento foi muito representativo. Contamos com a presença massiva da comunidade local, 

com representantes de estudantes e professores. Estiveram presentes Secretários Municipais 

da região, o Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde - SindiACS, o 

Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas - SITRAN, o Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Coaraci, representantes do APLB-Sindicato e diretores de escolas públicas e particulares. 

Contamos ainda com a presença do Presidente do PCdoB de Coaraci, Lourival Júnior, e dos 

Vereadores Antônio Macedônio, Luciano Lessa, Roberto Brito (PCdoB), Nabson Góes (PCdoB) 

e da Vereadora Graça, todos de Coaraci, bem como de diversos vereadores de Almadina, 

Itapitanga, Ibicaraí e Jussari. 

Todas as manifestações e questionamentos dos cidadãos e cidadãs presentes ao debate 

foram pela não aprovação da PEC que vai acabar com a aposentadoria de toda a população. 

Por isso, votarei contra a reforma da Previdência, reafirmando cada vez mais o meu 

compromisso com o povo baiano e com a população brasileira. 

Espero que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas Federais possam rejeitar essa malfadada 

PEC 287/16, que prejudicará todos os brasileiros. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de tentativa do Governo Federal de desmobilização dos movimentos sociais 

contrários à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras 

da seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, numa clara intenção de desmobilizar a enorme resistência contra a reforma da 

Previdência, o ilegítimo e golpista Presidente Michel Temer anunciou a exclusão de servidores 

estaduais e municipais da PEC 287/2016. Trata-se de um engodo, trata-se de uma mentira, até 

porque tal medida exigiria a quebra da isonomia e da assimetria prescritas na Constituição 

brasileira. O Presidente Michel Temer precisa explicar o inexplicável! Por isso, nós queremos 

denunciar essa tentativa de desmobilização da população brasileira, que em todos os cantos 

do Brasil está dizendo "não" à reforma da Previdência Social. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio da população brasileira à aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 

4.302, de 1998, sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e as relações de trabalho 

nas empresas de prestação de serviços a terceiros. Posicionamentos da Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB contrários à 

proposta de reforma da Previdência Social. Confiança na rejeição da matéria. Luta do orador 

contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista e contra o projeto de lei relativo ao 

trabalho temporário e às relações de trabalho terceirizadas.  

________________________________________ 
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O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, de Norte a Sul há um repúdio neste País à aprovação, na última quarta-feira, do 

Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, que precariza o trabalho no Brasil. Não só amplia a 

terceirização para todos os setores, mas também aumenta, e muito, a possibilidade do contrato 

de trabalho temporário. 

Neste sentido, quero aqui conclamar o Presidente Michel Temer a vetar esse projeto. O PT vai 

à Justiça para tentar barrá-lo. 

Também é importante registrar que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB se 

posicionou e está fazendo uma campanha nacional contra a reforma da Previdência. Parece-

me, também, que a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB está se manifestando contra essa 

reforma. 

Tenho certeza de que esta Casa não aprovará a reforma da Previdência, porque ela é danosa 

às mulheres, aos trabalhadores rurais, àqueles que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada. 

Portanto, estamos na luta contra a reforma trabalhista, contra esse projeto da terceirização do 

trabalho temporário e contra a reforma da Previdência. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em reuniões com lideranças políticas e sindicais de Municípios paulistas 

destinadas ao debate sobre as propostas de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesse final de 

semana passado, estivemos em diversas cidades no interior de São Paulo. Passei pela cidade 

de Assis, Florínea, Borá, Echaporã, Paraguaçu Paulista, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo e 

Marília. Houve reunião com Prefeitos, Vereadores, movimentos sindicais e movimentos sociais. 
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A preocupação de todos eles é bastante grande com os debates que têm acontecido nesta 

Casa em relação à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. Em especial, há a 

preocupação dos Prefeitos, que sabem que o impacto na economia local será bastante grande. 

Portanto, cada Deputado tem que levar em consideração, além do impacto na vida de cada 

cidadão, de cada trabalhador, o impacto que essas reformas, caso passem, causarão na 

economia local. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Governo Michel Temer pela condução da reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

Deputados, o Governo Michel Temer, realmente, está brincando com fogo. 

Depois de lançar a sua reforma da Previdência, verificou que aqui, majoritariamente, os 

Deputados são contra essa reforma. A votação da terceirização demonstrou que o Governo 

não tem votos para aprovar a PEC 287/16. As manifestações mostram que o povo está se 

mobilizando: houve manifestações no dia 8 de marco e também no dia 15 deste mês; agora, no 

dia 31, haverá outra, e no dia 28 de abril haverá uma greve geral. 

Em seguida, o Governo decidiu retirar os servidores dos Estados e Municípios da reforma da 

Previdência e depois voltou atrás na sua decisão, obrigando os Estados a aprovarem uma 

reforma, de modo que para aqueles que não a aprovarem, vai valer a regra federal. 

Isso é realmente brincar com o fogo e com a inteligência do povo. 

Peço a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Responsabilização dos Governos do Partido dos Trabalhadores pela crise da economia 

brasileira. Envolvimento de integrantes do PT com atos de corrupção investigados na 

Operação Lava-Jato, da Polícia Federal. Cobrança ao Governo Michel Temer de transparência 

na discussão da proposta de reforma previdenciária e de adoção de medidas de contenção dos 

gastos públicos. Indignação com anúncio do Governo Federal de intenção de aumento da 

carga tributária no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

primeiro saúdo o Plenário e todos aqueles que acompanham esta sessão. 

Ninguém pode esperar resultado diferente quando faz tudo igual. O Brasil acabou de se livrar, 

com muito custo, de um Governo que diariamente atacava o bolso do brasileiro das mais 

variadas e sujas maneiras. E a Operação Lava-Jato, que faz bem para o Brasil e faz mal para a 

bandidagem, joga luz e transparência talvez sobre a maior delas, a mistura entre partido e 

Governo, responsável pela infestação de corruptos e incompetentes o Governo Federal, que 

empurravam mentiras e se serviam da população brasileira. 

 

O PT montou o seguinte tripé: corrupção, incompetência e mentiras. Esse é o tripé do capítulo 

mais triste da história política brasileira nos últimos 40 anos. E não resta nenhuma dúvida de 

que Lula é um psicopata e, além de psicopata, um falastrão que produziu uma tragédia de 13 

milhões de desempregados, inflação, queda do PIB, queda do IDH. 

Estamos livres do lulopetismo, mas ainda vai levar muito tempo para cicatrizar e desintoxicar o 

Brasil. E o Brasil precisa fazer isso da forma mais rápida possível, com a ajuda da sociedade 

brasileira e de todos os que estão no Governo ou fora dele, para que não se continue 

recorrendo, Sr. Michel Temer, às práticas perdulárias do Governo petista que acabou de ser 

afastado do poder. É preciso lembrar aos governantes de ontem e aos governantes de hoje 

que ninguém tem o direito de se servir das pessoas.  
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Há hoje uma série de questões que preocupam muito em relação ao Governo Temer. Primeiro, 

ninguém pode dizer que é contra a reforma da previdência, porque nós precisamos fazer 

ajustes no sistema previdenciário. O problema é que a proposta apresentada pelo Governo é 

mais do mesmo. Falta transparência nos números, falta a separação entre o que é previdência 

social e o que é assistência social. Quando se vai analisar, vê-se que o Regime Geral de 

Previdência é equilibrado: teve superávit consecutivo de 2009 a 2015. Teve déficits, é verdade, 

de 2001 a 2008, mas o sistema funciona e é equilibrado. Ele se desequilibra porque há mistura 

indevida entre o que é previdência e o que é assistência social. 

E o que faz o Sr. Temer e seu Governo? Terrorismo puro! Aliás, essa era uma prática 

recorrente dos Governos petistas. E essa tática, Governo Temer, precisa ser abandonada. 

Além disso, a novidade da última semana foram os aumentos de impostos ou tributos, como 

alguns técnicos do Governo dizem. Mas o que eles estão fazendo, na verdade, é metendo a 

mão no bolso e na bolsa do trabalhador e da trabalhadora brasileira, num País que já toma 

40% de tudo o que o cidadão e a cidadã produzem. Chega de solução simplista dos mesmos 

técnicos de transferir às pessoas a conta da sua incompetência e do seu desgoverno.  

O Presidente Temer precisa governar o seu Governo, dar o exemplo, cortar mordomias, reduzir 

Ministérios, cartões corporativos, mostrar verdadeiramente para o cidadão que está tentando 

fazer algo neste País. 

Por fim, eu não votei em Temer. Quem votou na Dilma é que votou no Temer. Meu partido faz 

parte da base, mas eu defendi internamente que nós o apoiássemos sem ter cargos. Fui voto 

vencido. Sou um democrata e respeito a decisão. Continuo no Democratas porque aqui eu 

tenho a liberdade de me expressar. E, para mim, a liberdade é valor muito caro.  

Passei os últimos 14 anos, nesta Casa, combatendo os Governos petistas e os seus 

associados, que levaram o País a essa crise profunda. Sinto-me à vontade para cobrar uma 

atitude diferente do Governo Temer, cobrar que haja transparência, que se coloque cada coisa 

no seu lugar e que a conta não recaia no colo dos mais pobres. Não façam como os Governos 

petistas fizeram. Não brinquem com a vida dos brasileiros. O Brasil precisa de um Governo que 

lhe restitua a esperança, mas, acima de tudo, que respeite os brasileiros e as brasileiras. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Repúdio a conteúdo de discurso do Deputado Onyx Lorenzoni sobre o ex-Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva. Relato sobre reunião do conselho do mandato parlamentar 

do orador no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.  

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

telespectadores, funcionários desta Casa, inicialmente gostaria de dizer que o Deputado Onyx 

Lorenzoni, inveterado golpista, não tem moral para falar o que acaba de dizer, porque sabemos 

que agora o nosso Brasil vai voltar ao Mapa da Fome por causa dos projetos defendidos por 

S.Exa. e por outros Deputados aqui nesta Casa.  

Sabemos, Deputado Onyx Lorenzoni, que V.Exa. representa um atraso extraordinário no 

processo de democracia deste País quando o seu partido questiona o direito dos quilombolas 

no Supremo Tribunal Federal, quando V.Exa. vota pela precarização da terceirização. Então, 

não me venha com esse discurso. 

O SR. ONYX LORENZONI - É mentira! Não votei.  

O SR. VICENTINHO - Se V.Exa. não votou, ótimo, melhor ainda! Tomara que não tenha 

votado, porque precisamos de gente assim. 

O SR. ONYX LORENZONI - Deputado Vicentinho, fale a verdade, não minta! 

O SR. VICENTINHO - Se V.Exa. acabou de dizer que não votou, melhor ainda. Mas é 

característica de V.Exa. fazer isso. 

Então, não adianta vir fazer uma crítica ao golpista Michel Temer caindo de pau em cima do 

nosso Governo. O Lula não é um psicopata, o Lula é o melhor Presidente da história desse 

País. E V.Exa. morre de inveja porque foi um operário que mudou os destinos deste País, não 

foi qualquer um. A elite foi incapaz mudar os destinos do Brasil. 

Mas não vim falar sobre isso, não, Sr. Presidente. Quero falar, na verdade, a respeito do que 

aconteceu nesta semana, em São Bernardo do Campo. O meu mandato tem um conselho, e 

vamos acompanhar a votação do Deputado Onyx Lorenzoni na reforma da Previdência Social. 

Tomara que S.Exa. vote conosco, porque o povo está de olho nele lá inclusive. Também 

vamos acompanhar o projeto de reforma trabalhista. Essas propostas são maldades contra o 

nosso povo. 

Agora passo a falar a respeito de uma atividade que o nosso mandato realizou na semana 

passada, em São Bernardo do Campo. O meu mandato tem um conselho, que é representado 

por lideranças de todos os lugares do Estado de São Paulo. Nessa atividade, estiveram 

presentes gente do campo e da cidade, operários, professores, intelectuais, pessoas que 

efetivamente acompanham o meu trabalho e estão de olho no Brasil, especialmente neste 

Parlamento.  

Esse conselho contou com duas importantíssimas palestras: uma do Prof. Eduardo Fanhani, 

doutor em Reforma da Previdência, e outra do Prof. Dari Krein, doutor em Direito Trabalhista, 

ambos da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e, por coincidência, meus últimos 

professores no curso que acabei de fazer.  
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Eles expuseram, de maneira muito clara e profunda, o que significam esses objetivos, essas 

tentativas de fazer de tudo um negócio, inclusive a Previdência Social. Em vez de o Estado 

pensar no ser humano como alguém que produziu riqueza para este País, que trabalhou a vida 

inteira e merece um mínimo de descanso, transforma-o em matéria para revenda, em 

mercadoria. Essa é a visão que todos eles têm. 

A presença, nestes dias, de representantes de banqueiros e de donos de empresas de 

previdência privada, a presença de grupos que, cada vez mais, em vez de buscar a solução do 

problema e se fortalecerem enquanto empresas nacionais, demonstra que eles estão abrindo 

as portas para que o Brasil quebre. 

Com essa história da carne, por exemplo, já começa a vir para cá carne americana. A indústria 

nacional começa a ameaçar a sua quebra através do desrespeito à produção nacional, e estão 

entrando agora outras empresas. E os americanos estão adorando o que está acontecendo 

neste País por causa da falta de responsabilidade. 

Queria chamar a atenção dos empresários desta Casa, que representam os seus interesses, 

para que tomassem cuidado, porque, senão, eles serão tragados também. É assim que 

funciona o capital internacional. 

Então, quero saudar os conselheiros do meu mandato, as lideranças comunitárias que vieram 

de todos os cantos, participaram e definiram claramente o "não" à reforma da Previdência, o 

"não" à retirada dos direitos dos trabalhadores. Este conselho completa 15 anos de 

participação num mandato em que se decide tudo com muita transparência. 

Por isso, Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que este conselho, para mim, é algo tão 

importante que até as verbas que o mandato tem direito de indicar para entidades, Prefeituras 

e Municípios são decididas através de assembleias transparentes e democráticas. Inclusive, os 

conselheiros acompanham e questionam, nos Municípios, a boa aplicação da verba que temos 

direito de indicar. 

Meus agradecimentos, portanto, às conselheiras e aos conselheiros por mais uma vez terem 

participado dessa atividade. Eles voltaram para o interior conscientes da luta que tem de ser 

desenvolvida nos dias 28 e 31 agora, acompanhando, dialogando e conversando com os 

Deputados, na perspectiva de não se votarem projetos dessa natureza, que serão prejudiciais 

ao Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 
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Sumário 

Manifestação de voto contrário a projeto de lei sobre terceirização de mão de obra aprovado 

pela Câmara dos Deputados. Preocupação com a estagnação do Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH do Brasil, conforme dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD. Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, sobre alteração das regras da seguridade social. Aprovação de moções em Câmaras de 

Vereadores de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul contra a proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato, colegas Parlamentares, estimado povo brasileiro, venho aqui pedir que se dê 

publicidade no programa A Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa a dois 

temas.  

O primeiro reitera a minha posição contrária à terceirização, até porque, em 2015, já votei 

contra aquele projeto que era menos ruim que esse que foi aprovado recentemente aqui. Votei 

contra a retirada dos requerimentos, pelo substitutivo, mas, infelizmente, a maioria dos 

Parlamentares entendeu que esse projeto merecia aprovação. 

Entendo que a terceirização para todos os setores de uma empresa é uma forma de tornar os 

trabalhadores descartáveis, gerando aumento da rotatividade, precarização das relações de 

trabalho, redução dos direitos trabalhistas e, principalmente, redução de salários.  

O pagamento de salário menor ao trabalhador significa menos renda e menos consumo. 

Menos consumo significa menos produção, ou seja, a indústria vai gerar menos empregos. E 

nós iremos mais uma vez no caminho contrário, na contramão do desenvolvimento. 

Deveríamos trabalhar para aumentar a renda dos trabalhadores, para que fizessem a roda da 

economia girar cada vez mais. 

Portanto, eu quero consignar aqui que sou contrário ao princípio da terceirização livre, ampla e 

total, como está aprovada agora. Rogamos que o Presidente da República não sancione o 

projeto do jeito que está. Isso é uma afronta ao trabalho e à filosofia dos empresários mais 

avançados deste País, que investem na gestão de pessoal, na qualidade e na organização das 

empresas, porque entendem que os trabalhadores são peças que fazem o desenvolvimento 

empresarial. 

A segunda questão que eu reitero aqui, Sr. Presidente, colegas Deputados, é a minha 

preocupação com a notícia veiculada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD, que anunciou na semana passada que o IDH brasileiro está 

estagnado. O Brasil parou, o desenvolvimento cessou. Isso faz com que nós estejamos hoje, 

entre 188 nações, no 79º lugar em termos de desenvolvimento humano, o que é, sem dúvida, 
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preocupante. Aqui na América Latina, o Brasil ficou atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e 

até da Venezuela. É até ruim nós falarmos disso.  

Gostaria de reiterar aqui algumas observações dos especialistas que fizeram esse estudo. Eles 

receiam que a tendência do Governo de priorizar o crescimento econômico para 

posteriormente melhorar os indicadores sociais agrave o quadro. Cálculo que exclui a renda 

mostra um IDH pior no Brasil, que o eleva para a 85ª posição nesse critério. 

Aí vem a pergunta: aprovar essa reforma da previdência social contida na Proposta de Emenda 

à Constituição nº 287, de 2016, principalmente no que se refere ao meio rural, o que vai afetar 

o campo, o interiorzão do Brasil, com o homem e a mulher do campo não se aposentando 

mais, não vai tornar essa desigualdade maior? Esse público não vai ficar ainda mais 

vulnerável? Não vamos ter ainda mais pobreza, mais miséria, mais necessidade de termos o 

Bolsa Família para minimamente manter as pessoas no campo? 

Ora, Sr. Presidente, colegas Deputados, esse assunto é sério, é delicado. Eu já disse aqui 

muitas vezes e quero repetir: voto contra a PEC 287 na Comissão e no Plenário, se vier até 

este Plenário, porque é a reforma mais cruel, mais desumana que nós estamos tendo desde a 

aprovação da Constituição de 1988. 

Para encerrar, Sr. Presidente, eu queria ler aqui uma lista de Municípios que fizeram moções 

nas Câmaras de Vereadores contra a PEC 287. Temos mais de 60 Municípios, só do Rio 

Grande do Sul: Arvorezinha, Barão de Cotegipe, Boa Vista do Incra, Brochier, Campinas das 

Missões, Candelária, Capela Santana, Centenário, Cerro Branco, Cerro Grande do Sul, Cerro 

Largo, Colinas, Cruzaltense, Cruzeiro do Sul, Dom Feliciano, Encantado, Estação, Estrela 

Velha, Garruchos, Humaitá, Jaguarão, Joia, Júlio de Castilhos, Lagoa Bonita do Sul, 

Machadinho, Morro Redondo, Nova Petrópolis, Novo Xingu, Paraíso do Sul, Parobé, Pinheiro 

Machado, Piratini, Porto Alegre, Porto Mauá, Porto Xavier, Porto Lucena, Rio dos Índios, 

Rolante, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, Santo Augusto, São Borja, São Lourenço do 

Sul, São Miguel das Missões, São Pedro do Sul, Sério, Taquara, Terra de Areia, Tiradentes do 

Sul, Três de Maio, Três Passos, Trindade do Sul, Vanini, Venâncio Aires, Victor Graeff, Vitória 

das Missões e Westfália.  

Certamente, outras moções estão a caminho deste Parlamento. 

Parabéns, Vereadores! 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago a esta Casa preocupação como a notícia de que 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD anunciou na semana 

passada que um dos mais importantes indicadores sociais avaliados pela instituição, o Índice 

de Desenvolvimento Humano - IDH, estagnou no Brasil. 

Composto por dados sobre saúde, educação e renda, o IDH brasileiro permaneceu em 0,754 

em 2015 e continuou no 79º lugar em uma relação de 188 nações. O País faz parte do grupo 

minoritário de 29 nações cujo IDH estacionou ou caiu. Na América Latina, o Brasil ficou atrás 

do Chile, da Argentina, do Uruguai e até da Venezuela. Ajustado pela desigualdade medida 

pelo índice de Gini, o Brasil cai para o 98º lugar. 



 

788 
 

O recuo do IDH do Brasil em 2015 foi causado principalmente pela queda da renda, em 

consequência da recessão econômica. E a recessão econômica só piorou em 2016.  

Diante desses dados lamentáveis, o que podemos esperar, se for aprovada a famigerada 

reforma da previdência social, principalmente no meio rural, com o fim da aposentadoria 

especial do agricultor e da agricultora familiar? Com certeza, essa reforma vai acentuar as 

desigualdades, afetando os mais vulneráveis, entre os quais os pobres, os trabalhadores rurais 

e as mulheres. 

Especialistas receiam que a tendência do Governo de priorizar o crescimento econômico para 

posteriormente melhorar os indicadores sociais agrave o quadro. Cálculo que exclui a renda 

mostra um IDH pior no Brasil, que o leva para o 85º lugar no ranking feito de acordo com esse 

critério. 

Portanto, Sr. Presidente, as perspectivas não são promissoras no curto prazo, a se calcular por 

outros indicadores disponíveis. O PIB per capita caiu no ano passado 4,4%, e a previsão é de 

nova queda neste ano, dada a previsão de expansão econômica de 0,5% e de crescimento da 

população de 0,9%. O peso da recessão pode ser mais visível no próximo levantamento do 

PNUD. 

Nem a expectativa de vida nem a de anos de estudo devem registrar variações expressivas. 

Há 2,8 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos fora da escola. A existência de cerca de 13 

milhões de desempregados e salários estabilizados com tendência de queda também não 

ajudam. A taxa de desemprego chega a 23,1% entre a população de 15 a 24 anos. Além disso, 

o PNUD calculou que 3,6 milhões de pessoas entraram na pobreza e que a renda dos 5% mais 

pobres caiu 14%. O Brasil é considerado o 10º mais desigual do mundo pelo índice de Gini, em 

um grupo de 143 países. 

Sendo assim, os dados são lamentáveis e, infelizmente, podem ser agravados com as 

reformas em andamento nesta Casa. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja encaminhado à publicação nos órgãos de 

comunicação desta Casa e em A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que nos acompanha, esta Casa aprovou 

recentemente projeto de terceirização ou de precarização?  

A Câmara dos Deputados votou um dos projetos mais polêmicos e prejudiciais para o conjunto 

dos trabalhadores em toda a sua história, o Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, que estende a 

terceirização para todos os setores da economia, sejam atividades-meio, como ocorre 

atualmente, sejam atividades-fim.  

Ressalto que os serviços terceirizados na maioria dos casos dispõem de regramento em 

súmula do Tribunal Superior do Trabalho e vêm atendendo as necessidades do mercado de 

trabalho. Estima-se que 12 milhões de trabalhadores estejam nessa situação, trabalhando para 

empresas terceirizadas. Esses trabalhadores têm remuneração média menor em até 25%, se 

comparada ao que é pago para os trabalhadores com vinculo direto com as empresas.  

Como disse, inúmeros casos de terceirização funcionam muito bem. Entretanto, várias 

empresas que prestam serviços terceirizados aplicam golpes nos seus trabalhadores, ao 
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desaparecerem sem pagar ninguém. Nem vou falar aqui da alta rotatividade de pessoal que 

por vezes acaba por prejudicar o serviço prestado.  

Estender a terceirização para todos os setores de uma empresa é uma forma de tornar os 

trabalhadores descartáveis, gerando aumento na rotatividade de pessoal, precarização das 

relações de trabalho, redução dos direitos trabalhistas e, principalmente, redução de salários. A 

questão de fundo é pagar menos aos trabalhadores. E trabalhador com salário menor trará por 

consequência menor consumo. O consumo menor acarretará menos produção. A produção 

menor provocará menos oportunidades de emprego. Nós precisamos fazer exatamente o 

contrário: aumentar a renda dos trabalhadores, para fazer a roda da economia avançar.  

A terceirização acaba por acarretar grande instabilidade tanto para o trabalhador quanto para 

sua família, pois ele não sabe se amanhã será chamado para trabalhar ou não, nem quantos 

dias ficará parado.  

Como líder sindical de uma categoria que no meu Estado tem mais de 200 mil trabalhadores 

rurais assalariados na base que, em sua grande maioria, recebem salário mínimo, tenho 

posição contrária a esse projeto de lei. Não foi com o meu voto que a terceirização foi 

estendida a todos os setores da economia. A sociedade brasileira, em especial os 

trabalhadores, não pode conviver com um sistema econômico - hoje quase em recessão - que 

coloca em risco de jogar no processo de terceirização milhares de trabalhadores que hoje têm 

emprego estável e estão ligados diretamente a uma empresa. 

A terceirização contraria toda a filosofia da parte mais avançada do empresariado, que vem 

trabalhando com programas de gestão da qualidade, nos quais os trabalhadores não são 

peças descartáveis, com vínculo trabalhista fragilizado. Eles são tratados, isto sim, como peças 

fundamentais para a empresa, como colaboradores sem os quais nenhuma atividade vai 

adiante.  

Peço que este pronunciamento seja encaminhado aos órgãos de divulgação da Casa.  
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Incompatibilidade da proposta de retirada de servidores públicos estaduais e municipais do 

texto da reforma previdenciária apresentado pelo Governo Michel Temer com dispositivo 

constitucional relativo à competência concorrente dos entes federados na edição de norma 

sobre previdência social. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Deputado Carlos Manato, que 

preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, eu não tenho a menor dúvida de que a retirada 

dos servidores estaduais e municipais da PEC da Reforma da Previdência não passa de uma 

desculpa esfarrapada do Governo para tentar disfarçar a sua capitulação diante da forte 

pressão popular que toma conta das ruas do País. Essa é a melhor explicação para a decisão 

governamental, Sr. Presidente, porque, se não for isso, é algo ainda pior: a demonstração de 

que o Executivo, de que o Governo Temer gere a coisa pública com total improvisação e 

absoluta falta de critério. 

O dito constitucionalista e Presidente Michel Temer afronta com a sua proposta de reforma da 

previdência a Constituição Federal, que disciplina, em seu art. 40, o Regime Próprio de 

Previdência dos servidores públicos, fazendo-o de maneira global, envolvendo a União, os 

Estados, os Municípios, o Distrito Federal e as suas respectivas estatais. 

Essa é a inteligência do art. 24, inciso II, combinado com o § 1º, da Constituição, que dispõe 

competir à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

previdência social, cabendo à União a edição de normas gerais.  

Inexiste, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer cláusula de abertura para o exercício 

pleno de função legiferante pelos demais entes federados, uma vez que a competência 

normativa que lhes é conferida em matéria previdenciária vem com predicado de suplementar. 

Cabe à União a edição das normas gerais; cabem aos Estados, aos Municípios e ao Distrito 

Federal as normas suplementares. 

Eu pergunto, por exemplo, ao Sr. Presidente da República como é que fica a situação dos 

juízes. Está lá na Constituição, no seu art. 93, a determinação de que todos os juízes, sejam 

federais, sejam estaduais, estejam submetidos ao mesmo regime previdenciário.  

Deputado Zé Geraldo, como juízes federais vão ter uma aposentadoria; os juízes do Acre, 

outra; os juízes da Bahia, outra, afrontando o art. 93 da Constituição? 

E o que dizer do magistério? E o que dizer dos trabalhadores da educação? Esses vão ter três 

regras distintas. Haverá uma regra para os professores contratados pelo Governo Federal, 

outra para os professores contratados pelos Governos Estaduais e Municipais e uma terceira 

regra para os professores da iniciativa privada. 

Dizia o Sr. Presidente da República que a reforma da previdência viria para universalizar regras 

e igualar direitos. Sr. Presidente da República, V.Exa., que se diz constitucionalista, afronta a 

Carta Magna desta Nação! Sr. Presidente da República, a serviço de que está a proposta de 

reforma previdenciária enviada à Casa por V.Exa.? 

A previdência brasileira é um forte instrumento de combate à pobreza. A previdência social no 

Brasil é um forte instrumento de distribuição de renda. E um dito constitucionalista apresenta a 

esta Casa esse tipo de proposta de emenda à Constituição, ofendendo a Constituição Federal 

e a inteligência das Sras. e dos Srs. Deputados. 

Que preço estão pagando pelo golpe que aplicaram em abril do ano passado? 
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A título de interpretação histórica, todas as reformas previdenciárias pretéritas e, mais 

recentemente, aquelas promovidas pelas Emendas Constitucionais de nºs 20, de 1998; 41, de 

2003; e 47, de 2005, aplicaram-se sem distinções aos entes federados, inclusive a Estados e 

Municípios. Há, pois, um inequívoco dever de uniformidade em sede de regras gerais de 

aposentadoria editadas pela União. A isonomia é exigível, inclusive, para garantir a segurança 

jurídica e a igualdade entre os entes, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico-

constitucional. 

Conceder uma carta branca aos demais entes federados para que legislem ao seu bel-alvitre 

em sede previdência viola, em última instância, o próprio sistema federativo de repartição de 

competências, que atribui à União um dever de uniformidade normativa.  

Imaginem se cada Estado dispuser idade e requisitos diferenciados, adotando tábuas 

biométricas díspares! À União compete harmonizar esses interesses, evitando que as 

Unidades Federadas instaurem verdadeiros mercados de concorrência legislativa. Seja qual for 

a iniciativa, a judicialização ocorrerá. 

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que querem acabar com os direitos mais sagrados dos 

brasileiros menos favorecidos. 

Muito obrigado. 
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Crítica à decisão do Presidente da República, Michel Temer, de retirada dos servidores 

estaduais e municipais do bojo da reforma da Previdência. 
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O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, eu venho aqui, mais uma vez, manifestar nossa indignação com o 

encaminhamento da reforma da Previdência que está tramitando nesta Casa. 
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Semana passada, nós fomos surpreendidos pela declaração do Presidente Michel Temer de 

que Estados e Municípios ficariam fora da reforma. Agora querem fazer uma reforma para o 

servidor federal extensiva aos estaduais sem com eles discutir. Porque estabelecer 6 meses de 

carência para que os Estados promovam a sua própria reforma é, obviamente, dar conforto aos 

Governadores e às Assembleias Legislativas para nada fazerem, e se aplica o que está na 

Constituição para os servidores federais. 

Ora, é preciso que fique claro que aqui não tem bobo, tem é muito esperto. Nós não vamos cair 

nessa esparrela. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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Transcurso do 95º aniversário de fundação do Partido Comunista do Brasil - PCdoB. Êxito de 
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debate sobre a reforma trabalhista e seus impactos sobre os trabalhadores e o mercado de 

trabalho, realizada pela Comissão Especial da Reforma Trabalhista da Câmara dos Deputados. 

Alerta acerca de ameaça aos direitos dos trabalhadores brasileiros pelas propostas do Governo 

Federal de reforma previdenciária e trabalhista. Premência de retomada da produção industrial 

no Brasil. Retrocesso na legislação trabalhista com a aprovação pela Casa de proposição 

sobre a terceirização de contratos de trabalho. Conclamação da sociedade brasileira para 

mobilização pelo veto presidencial à matéria. Convocação por centrais sindicais de greve geral.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, as reformas de Michel Temer são nefastas para os trabalhadores e ruins para o 

País. 
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Quero iniciar meu pronunciamento parabenizando o Partido Comunista do Brasil, ao qual 

pertenço, pelos 95 anos de luta em defesa do Brasil e do povo brasileiro. O PCdoB é o partido 

mais antigo em funcionamento no País e uma organização imprescindível para a nossa 

democracia. De um partido iniciado com 73 militantes, em 25 de março de 1922, conta hoje 

com 390 mil filiados em seus quadros. Mesmo diante da adversidade política que 

presenciamos, continua crescendo.  

O PCdoB faz um chamamento para a convergência de forças em defesa da democracia e do 

Estado Democrático de Direito, para a luta contra o retrocesso desse Governo golpista, que 

precariza as relações de trabalho em nosso País e entrega o patrimônio e as riquezas 

nacionais.  

Vida longa ao PCdoB e toda a glória aos seus heróis e mártires! 

Sr. Presidente, quero igualmente destacar nesta tribuna o amplo e grande ato político de 

mobilização dos trabalhadores e da sociedade que ocorreu na última sexta-feira, dia 24 de 

março, no Estado do Rio Grande do Sul. 

A audiência pública que realizamos, sobre a reforma trabalhista e seus impactos para os 

trabalhadores e o mercado de trabalho, convocada pela Comissão Especial da Reforma 

Trabalhista e com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, reuniu 

mais de mil pessoas para debater o assunto, que hoje representa a maior preocupação da 

classe trabalhadora deste País. 

Esse evento demonstrou que, a cada dia, mais e mais trabalhadores e trabalhadoras, na 

medida em que compreendem melhor do que as ditas reformas tratam - melhor chamá-las de 

contrarreformas -, passam a se mobilizar na luta contra esses retrocessos. 

O evento, realizado por nossa iniciativa, reuniu representantes da OAB, da Justiça do Trabalho, 

do Ministério Público do Trabalho, das Centrais Sindicais, das mulheres, da juventude, dos 

aposentados, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Foi unânime o repúdio às reformas 

trabalhista e da Previdência por parte de trabalhadores, sindicalistas e Parlamentares.  

Após a audiência pública, ocorreu uma grande caminhada pelo centro de Porto Alegre, que 

terminou com um grande ato de protesto contra as reformas em frente à agência do INSS. 

Feito esse importante registro, eu quero chamar a atenção das Sras. e dos Srs. Deputados e 

do povo brasileiro que nos assiste neste momento para a gravidade da situação do País e os 

enormes riscos que correm os trabalhadores, que estão com os direitos ameaçados.  

É preciso fazer um alerta quanto ao teor prejudicial das propostas da reforma trabalhista e da 

Previdência, apresentadas pelo Governo de Michel Temer. Se aprovadas, elas serão um duro 

golpe na vida da maioria da população brasileira, com prejuízo ainda maior para os mais 

pobres, os trabalhadores rurais, os jovens e as mulheres.  

Sou um Deputado representante da classe trabalhadora. Tenho orgulho da minha origem 

operária, pois venho do chão da fábrica, do setor metalúrgico de Caxias do Sul. Há mais de 30 

anos lutamos em defesa da democracia, da dignidade do trabalho e dos direitos adquiridos, 

sempre para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Por isso, não podemos admitir 

que sejam apresentada reformas que só servirão para a perda de direitos. 

O que este Governo quer é recuar no tempo, retroceder em mais de 100 anos! Talvez queira 

revogar também a Lei Áurea, porque acabar com a Consolidação das Lei do Trabalho é 

praticamente assinar a volta da escravidão no Brasil. 
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Alguns podem dizer que isso é efeito das necessárias operações de investigação sobre a 

corrupção no Brasil. Somos favoráveis a que, sempre que houver casos de malfeitos, eles 

devam ser investigados e os culpados exemplarmente punidos. Porém, tais procedimentos não 

podem servir para acabar com as empresas brasileiras e aniquilar a engenharia nacional! 

Ao contrário do desmonte que se está promovendo, é urgente a retomada da produção 

industrial em nosso País, através do fortalecimento da indústria nacional. O combate ao 

desemprego e à desigualdade exigem um projeto nacional de desenvolvimento baseado em 

massivos investimentos em infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação. Não se 

pode admitir que este Governo só trabalhe para proteger ricos, banqueiros e agiotas, e jogue o 

peso da crise sobre os ombros dos trabalhadores e dos mais pobres. 

A aprovação da terceirização sem limites, na Câmara, ocorrida na semana passada, é mais um 

sinal de que este Governo ilegítimo quer o retrocesso de toda a legislação brasileira, quer 

acabar com tudo o que foi conquistado, e o alvo principal é a retirada de direitos dos 

trabalhadores.  

Se for sancionada, essa medida representará praticamente o fim dos direitos garantidos na 

CLT e resultará na precarização das relações e condições de trabalho, assim como no 

rebaixamento dos salários, levando à piora das condições socioeconômicas do nosso povo. 

Mas isso não vai acontecer sem a resistência, sem a luta e sem a oposição daqueles que 

querem um Brasil melhor para os trabalhadores e para o povo. Caso sancionada, repito, a 

terceirização acarretará o rebaixamento de salários e das condições de trabalho de milhões de 

trabalhadores no Brasil, instituindo como regra a precarização das relações de trabalho.  

O projeto agrava o quadro em que hoje já se encontram aproximadamente 12 milhões de 

trabalhadores terceirizados, contra 35 milhões de trabalhadores contratados diretamente, um 

número que pode ser invertido. 

Não se pode deixar de lembrar a elevada taxa de rotatividade que acomete os profissionais 

terceirizados, os quais trabalham em média 3 horas a mais do que os empregados diretos, 

além de ficarem, em média, 2,7 anos no emprego intermediado, enquanto os contratados 

permanentes ficam em seus postos de trabalho, em média, por 5,8 anos. 

O já elevado número de acidentes de trabalho no Brasil - de cada dez acidentes, oito 

acontecem com os empregados terceirizados - tende a ser agravado ainda mais, gerando 

prejuízo para esses trabalhadores, para o Sistema Único de Saúde e para a Previdência 

Social, que, além do mais, sofrerá impactos negativos até mesmo pela redução global de 

recolhimentos mensais, fruto de um projeto completamente incoerente, que só gera proveito 

para o poder econômico. 

Fundamentalmente, Sr. Presidente, a terceirização, tal qual foi aprovada nesta Casa, colide 

com o compromisso de proteção à cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos valores 

sociais do trabalho, previstos no art. 1º da Constituição Federal, e, em seu art. 3º, estabelece 

como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem 

como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Por isso, conclamo toda a sociedade para que vá imediatamente às ruas como forma de 

pressão, para que o Presidente ilegítimo vete esse absurdo, única hipótese de afirmar os 

princípios constitucionais que asseguram a dignidade e a cidadania aos trabalhadores.  
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A reforma trabalhista do Governo Temer deveria ser motivo de vergonha: o que se propõe é 

simplesmente rasgar a Constituição em nome de uma falácia de que no Brasil há muitos 

direitos e que isso prejudica a economia. Esse é um raciocínio absurdo!  

A CLT existe há mais de 70 anos. Nesse período, o Brasil já passou por alguns momentos de 

desenvolvimento com altos índices de empregabilidade, e a CLT nunca foi obstáculo para isso. 

Pelo contrário, é somente com o trabalho valorizado e com mais direitos e dignidade que o 

trabalhador pode consumir e fazer a roda da economia girar. 

Há pouco mais de 5 anos, antes da chegada mais forte dos efeitos da crise mundial do 

capitalismo no Brasil, vivíamos com pleno emprego. Somente em Porto Alegre e Região 

Metropolitana, por exemplo, o índice de desemprego era de 3% apenas. Ou seja, não 

precisamos de medidas que aniquilem os direitos e a renda do trabalhador. Necessitamos de 

investimentos e de um projeto nacional de desenvolvimento soberano e democrático. 

Essa mentira que tentam fazer virar verdade no Brasil de que o único caminho para gerar 

empregos é acabando com a CLT também traz no seu bojo outra falácia: a de que a Justiça do 

Trabalho não precisava nem existir. O que dizer disso, caros colegas Deputados? Vejam a que 

ponto chegamos. 

Vou citar aqui as palavras da Desembargadora Beatriz Renck, Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, que defendeu o papel da Justiça na audiência pública do dia 24: "O 

direito do trabalho existe porque as partes não estão em igualdade de condições para poder 

resolver os seus conflitos. Nós devíamos lutar é para valorizar e ampliar a Justiça do Trabalho". 

Ou seja, o trabalhador é a parte mais fraca, não pode ficar desprotegido, como quer o Governo. 

S.Exa. concluiu dizendo: "Ninguém é contra modernizar a legislação trabalhista. Mas 

modernizar não pode ser igual a precarizar". 

É isto: modernizar não pode ser igual a precarizar! Estamos aqui dispostos ao diálogo e à 

negociação, mas me parece que o Governo não quer debater. Quer fazer tudo a toque de 

caixa, porque o povo ainda não se deu totalmente conta do que está em jogo. 

O problema é que este Governo não tem nenhum apreço pela democracia. Esse conceito, tão 

fundamental, não faz parte do seu arcabouço. Aliás, somente um Governo que não foi eleito 

pode propor tamanhos absurdos como essas reformas. 

E a reforma da Previdência? 

Primeiramente, não podemos deixar de tratar da falácia do déficit. Para forçar a aprovação da 

reforma da Previdência e angariar o apoio da população a medidas tão impopulares, o Governo 

Temer tem dito que existe um rombo na Previdência que precisa ser sanado. Mas diversas 

instituições, comissões e especialistas no assunto já demonstraram que esse déficit não existe. 

Conforme dados divulgados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal - ANFIP, tendo como base informações do próprio Governo Federal, em 2015, a 

Previdência foi superavitária em aproximadamente 11 bilhões de reais. Aliás, há anos a 

Previdência apresenta saldo positivo quando se subtraem as despesas das receitas obtidas 

pela Seguridade Social. 

De acordo com documento elaborado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência 

Social, "os defensores do déficit afirmam que 'o rombo da Previdência atingiu R$ 85,8 bilhões 

em 2015'. Porém, esquecem, propositalmente, de considerar todas as receitas da seguridade 

social e de excluir as renúncias, isenções e desonerações fiscais, valores indevidamente 

extraídos do caixa da Seguridade Social para ser utilizado em outras atividades do governo". 
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Mais adiante, no mesmo documento, a Frente aponta: "Somente no ano de 2015, por exemplo, 

as perdas com as renúncias fiscais somam mais de R$ 64 bilhões e, em 2016, R$ 56 bilhões! 

As renúncias, desonerações e desvinculações de receitas são 'cestas de bondades' ao 

empresariado e aÌ política Estatal, e comprometem o financiamento dos benefícios da 

Seguridade Social, que normalmente são as vítimas das reformas previdenciárias". 

Nota emitida recentemente pela OAB e diversas outras entidades aponta ainda que "o 

superávit da Seguridade Social tem sido tão elevado que anualmente são desvinculados 

recursos por meio do mecanismo da DRU (Desvinculação de Receitas da União), majorada 

para 30% em 2016. Tais recursos são retirados da Seguridade Social e destinados para outros 

fins, especialmente para o pagamento de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como 

manda a Constituição".  

Cabe enfatizar ainda que, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, hoje a 

dívida de empresas com o INSS é de 426 bilhões de reais. Há 32 mil empresas nessa situação, 

das quais 82% ainda são ativas. Esse valor seria suficiente para cobrir o rombo alegado pelo 

Governo sem necessidade de retirar direitos dos trabalhadores, bastando apenas cobrar os 

valores devidos.  

O segundo ponto a ser tratado é o argumento do Governo de que a urgência em se aprovar a 

reforma está ligada ao enfrentamento da crise econômica. Ora, enfrentar, de fato, a crise passa 

por outras iniciativas, e não pela retirada de direitos da classe trabalhadora, como tem feito o 

Governo. Aliás, cabe destacar que a reforma da Previdência prejudicará a economia dos 

Municípios, já que muitos deles necessitam dos recursos advindos das aposentadorias, ou 

seja, sua aprovação pode gerar ainda mais dificuldades para muitas das já combalidas contas 

municipais e estaduais.  

A reforma da Previdência, senhoras e senhores, não é um ato isolado; faz parte de uma 

agenda retrógrada de medidas do Governo ilegítimo, que busca supostamente resolver a crise 

retirando daqueles que menos têm.  

Foi assim com os cortes promovidos em programas sociais como o Bolsa Família e o Minha 

Casa, Minha Vida; com a aprovação da absurda Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 

2016 - que congela investimentos públicos por 20 anos -; e com a autoria ou patrocínio de 

medidas que prejudicam diretamente os trabalhadores, como as reformas da Previdência e 

trabalhista, entre muitas outras medidas conservadoras e que retrocedem em direitos 

adquiridos.  

Caberia, inclusive, questionar o caráter pouco republicano e antidemocrático de tal programa 

de Governo, que não foi eleito nas urnas, o qual beneficia determinados setores econômicos 

interessados em manter as desigualdades, acabar com direitos, destruir setores estratégicos e 

enterrar a soberania da Nação unicamente para responder a sua sede por lucro e poder.  

Caberia, neste mesmo sentido, questionar por que medidas no âmbito da reforma tributária e a 

taxação das grandes fortunas não têm sido consideradas pelo Governo para enfrentar as 

dificuldades econômicas.  

Em vez de vencer a crise com cortes na Previdência, é possível superá-la com medidas de 

justiça fiscal, como a redistribuição da carga tributária, e ainda promover justiça social, 

garantindo que não haja retrocessos nos direitos humanos, sociais, econômicos, culturais, 

ambientais.  

O Sr. Chico Lopes - Sr. Deputado, quando for possível, permite-me um aparte? 
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O SR. ASSIS MELO - Deputado Chico Lopes, concedo-lhe um aparte. 

O Sr. Chico Lopes - Primeiro, quero parabenizar V.Exa. por trazer um tema palpitante e atual, 

que diz respeito a um Governo que precisou usar medidas antidemocráticas como o golpe para 

se perpetuar no poder, pelo menos no quadriênio a que tem direito. Segundo, desde que eu 

sou menino ouço que a Previdência é deficitária, é isso e aquilo. O regime militar acabou com 

as categorias de comerciário e industriário e criou uma única Previdência, tornando mais fácil o 

controle. Governo sem escrúpulo faz estrada, investe em vários fatores que não estão 

relacionados à Previdência Social. Antes, era de responsabilidade da Previdência Social saúde 

e aposentadoria. Hoje, ela não trata mais de saúde. Os gastos nesse sentido foram diminuídos. 

Waldir Pires, quando foi Ministro da Previdência, sempre teve saldo. O grande problema é a 

administração; o grande problema é a falta de respeito para com o dinheiro do trabalhador; o 

grande problema é que ela é tripartite. O Governo não coloca sua parte, a empresa faz capital 

de giro e paga com 3, 4 meses de atraso. Porém, o operário, o trabalhador desconta na fonte. 

Por isso, eu acho importante o discurso de V.Exa. nesta tarde para desmistificar essa história 

da Previdência. Um abraço. Vamos à luta! 

O SR. ASSIS MELO - Obrigado, Deputado Chico Lopes. 

Concedo um aparte ao Deputado Marcon. 

O Sr. Marcon - Deputado Assis Melo, obrigado pelo espaço. Quero parabenizar V.Exa. pela 

constante luta em defesa dos trabalhadores, em defesa dos metalúrgicos. V.Exa. já foi 

Presidente de sindicato em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quero falar dessas medidas 

criminosas - posso dizer assim - que o Governo de Michel Temer, sem voto, está impondo ao 

povo brasileiro. Na semana passada, foi o projeto da terceirização, que é um crime e termina 

com a CLT. Agora, são a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Com a reforma da 

Previdência, em minha opinião, respeitando todos os trabalhadores do campo e da cidade, o 

trabalhador vai chegar à aposentadoria quando estiver no cemitério, com 65 anos, idade 

mínima para se aposentar, e com 49 anos de contribuição para alcançar o teto da sua carteira 

como aposentado. Ele deverá escolher entre a aposentadoria ou a pensão por morte. Isso 

mostra que este Governo e a base aliada aqui na Câmara dos Deputados não têm 

compromisso com os trabalhadores do campo e da cidade. Eu vou votar "não". Nenhum direito 

a menos! Obrigado.  

O SR. ASSIS MELO - Obrigado, Deputado. 

Quero pedir ao Sr. Presidente que inclua no meu discurso os apartes dos nobres Deputados. 

Dando continuidade ao meu discurso, Sr. Presidente, quero dizer que nós trabalhadores e 

trabalhadoras temos que nos dar conta de que estamos numa luta muito grande. O Governo 

enviou para a Casa a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Nós temos feito um 

esforço muito grande no debate da reforma da Previdência. Mas é preciso nos darmos conta 

de que, na verdade, enquanto discutimos aqui a reforma da Previdência e a reforma 

trabalhista, lá no Planalto o Governo vende a Nação. 

Vou dar rapidamente alguns exemplos. Um deles diz respeito ao que estão fazendo com a 

questão do pré-sal. Na próxima quinta-feira, dia 30, será realizada na Casa uma Comissão 

Geral, com Deputados e Deputadas, para discutirmos as regras do conteúdo local para 

petróleo e gás, porque a proposta do Governo nessa área é para liquidar empresas nacionais e 

gerar desemprego. 
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Este Governo não tem compromisso com a Nação. Eu não sei que mal tão grande os 

trabalhadores fizeram. Todo projeto que vem do Governo para esta Casa é para sacrificar 

ainda mais os trabalhadores, as trabalhadoras, a população em geral. Basta saber o que está 

para vir para esta Casa, e já quero fazer um alerta.  

Refiro-me à questão das dívidas dos Estados. A proposta do Governo Temer é para sacrificar 

ainda mais a população e os trabalhadores nos Estados. Eu não posso entender como o 

Governo vai resolver o problema da crise abrindo mão do seu patrimônio. Com todo o respeito 

que eu tenho pelos Deputados que querem discutir o tema, nós temos que trabalhar a questão 

da contrapartida. Nós chegamos ao absurdo de, no Rio de Janeiro, quererem vender até a 

empresa responsável por tratar a água no Estado.  

Li o trecho de uma matéria esses dias que dizia: "Não é problema comprar a água, o problema 

é se vai ter água para se comprar". Esses são alguns dos absurdos que se quer fazer! 

No Estado do Rio Grande do Sul, o movimento que a Assembleia Legislativa está fazendo 

junto com outras autoridades - na verdade, um movimento suprapartidário -, é para dizer que, 

se nos basearmos na Lei Kandir, o Estado, na verdade, tem é crédito com a União, e não 

déficit. 

Quer-se impor sacrifícios à população, especialmente à do Rio Grande do Sul, em uma 

tentativa de "esgualepá-la", como já dizia o Governador Olívio Dutra. E querem "esgualepá-la" 

muito mais ainda, Deputado Marcon. 

A renegociação da dívida, hoje, não pode ser tratada como chantagem. Essa é mais uma 

tentativa de chantagear o povo, de não pagar salário, para poder impor uma negociação que 

não tem nada a ver. O Estado vai sair perdendo muito mais. 

Se o Estado do Rio Grande do Sul aceitar a proposta do Governo Federal, será, na verdade, o 

caminho para o caos. Por isso mesmo, nós temos que fazer aqui um debate profundo sobre um 

novo caminho de desenvolvimento para este País.  

Nós não podemos ficar apenas na tentativa da regressão dos direitos do povo, dos direitos da 

sociedade. É preciso, sim, buscar outro caminho. É necessário mudar a política econômica. É 

fundamental parar de pegar grande parte do dinheiro do povo, do PIB, para repassar ao 

sistema financeiro. Essas são as grandes questões que nós precisamos discutir. Temos que 

fortalecer um projeto de desenvolvimento para o País, que gere emprego, que gere qualidade 

de vida para a população. 

Para encerrar a minha fala, Sr. Presidente, quero saudar iniciativa das Centrais Sindicais. 

Ontem, o fórum das Centrais Sindicais decidiu marcar uma greve geral para o dia 28 de abril. 

Não há outro caminho a não ser a mobilização da sociedade, dos trabalhadores e do povo, 

para barrarmos as iniciativas do Governo golpista e ilegítimo de Temer, que nada tem a ver 

com o povo brasileiro e com a Nação.  

Este Governo não pode continuar sacrificando os trabalhadores e a Nação. Por isso, no dia 28 

de abril, de modo geral, os trabalhadores e a sociedade vão às ruas dizer não à reforma da 

Previdência, não à reforma trabalhista e não a este Governo ilegítimo de Temer. Fora, Temer! 

Essas são as palavras de ordem, para chamarmos a Nação para o novo desenvolvimento e 

crescimento. É disso que este País precisa. Haverá ainda um grande ato de repúdio à retirada 

dos direitos dos trabalhadores em 1º de maio, Dia do Trabalhador. 
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Repito aqui o que digo em todos os lugares por onde vou: não seremos nós que entregaremos 

para nossos filhos a carteira de trabalho como peça de museu! Lutaremos contra esse 

retrocesso, um verdadeiro crime contra os direitos dos trabalhadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.  

Muito obrigado.  

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de realização de greve geral no Brasil contra as reformas previdenciária e trabalhista. 

Visita do orador ao assentamento Paulo Cunha, no Município de Santo Amaro, Estado da 

Bahia, para entrega de equipamento agrícola. Insucesso da tentativa da Rede Globo de 

mobilização da sociedade brasileira em apoio à operação Lava-Jato, da Polícia Federal.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu quero fazer dois registros. O primeiro é para chamar a atenção para 

a greve geral que está programada para o dia 28 de abril e para uma mobilização que está 

programada para o dia 31 de março. 

São atividades importantes em que a sociedade brasileira vem se manifestando, indo para as 

ruas, justamente porque tem que enfrentar os golpistas, que estão tirando os direitos dos 

trabalhadores. Por isso, greve geral e mobilização em todo o País. 

Outro registro que faço é que no último final de semana estive no assentamento Paulo Cunha, 

que fica em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, um assentamento importante. Lá ocorreu 

uma cavalgada entre os amigos da reforma agrária e do MST. Foi entregue um trator para as 

famílias assentadas, estradas, e foi anúncio da construção das casas. 

Aquele é um assentamento importante que vai ter uma infraestrutura adequada para as 

famílias que convivem e moram ali no assentamento Paulo Cunha. 
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Ainda há outro aspecto que eu quero falar sobre o dia de domingo. A Rede Globo ficou 

desmoralizada no Brasil, porque convocou atos em todo o País e o povo não foi. Por que o 

povo não foi? Porque o povo foi enganado pela Rede Globo no passado - há 1 ou 2 anos -, 

quando dizia que era preciso combater a corrupção, que era preciso tirar a Presidente Dilma 

Rousseff. O povo, depois de 1 ano, 1 ano e pouco, está vendo que não era o objetivo combater 

a corrupção, porque boa parte dos Ministros de Michel Temer caiu e outros estão envolvidos na 

Operação Lava-Jato, todos em volta dele, um mar de corrupção deste Governo. Então, eles 

enganaram a população, por isso a população não foi para o ato chamado pela Rede Globo. 

Isso mostra mais uma vez para todos nós que não adianta enganar o povo. Os Deputados aqui 

têm que ter muito cuidado em todos os lugares. Aqueles que votaram a favor da terceirização 

estão sendo vaiados em todos os lugares deste Brasil. Não dá para esses Deputados votarem 

a reforma da Previdência. Se votarem a reforma da Previdência aqui, tenho certeza de que 

muitos Deputados não vão poder andar nos aeroportos, não vão poder andar em lugar nenhum 

deste Brasil. Não dá para tirar direitos da classe trabalhadora, não dá para boa parte dos 

Deputados fazer um discurso aqui e a prática ser outra, não dá para os Deputados chegarem à 

base, onde quer que seja, dizendo que são a favor dos trabalhadores e quando chegarem aqui 

votarem contra os trabalhadores. Por isso Deputados em muitos lugares estão sendo vaiados. 

Eles votaram a favor da terceirização e agora querem votar a favor da reforma da Previdência. 

Eu sou daqueles que acham que o melhor caminho é Michel Temer golpista retirar esse debate 

da Previdência. Os Deputados sérios que estão aqui, comprometidos com o povo brasileiro, 

não vão votar pela tirada de direito da classe trabalhadora, não vão votar pelo fim da 

aposentadoria do nosso povo. 

Era isso, Sr. Presidente. 
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Posicionamento contrário à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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O SR. HEULER CRUVINEL (PSD-GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

caros colegas Parlamentares, ocupo este espaço para poder me posicionar sobre a reforma da 

Previdência, que está sendo analisada numa Comissão que foi criada para discutir o tema. 

Embora essa seja uma reforma de importância para o nosso País, eu quero me posicionar 

contrariamente a ela neste momento, pois, da maneira como foi colocada, da forma como a 

proposta foi apresentada pelo Governo, não tenho como votar a favor dela. Mesmo sendo da 

base do Governo, vou votar contra a reforma da Previdência, principalmente no que diz 

respeito às regras de transição, ao período de contribuição para que os trabalhadores possam 

se aposentar e também ao trabalhador rural, que tem que ter uma maneira diferenciada para 

poder se aposentar. 

Eu nunca irei votar contra os trabalhadores brasileiros, contra os direitos que foram adquiridos 

por eles ao longo dos anos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de retirada de pauta da 

Medida Provisória nº 751, de 2016, que cria o Programa Cartão Reforma. Nota da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB com críticas à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social 

________________________________________ 

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

Presidente, vamos orientar o voto "não". 

Aproveito para registrar a nota da CNBB, fundamentada em Amós 5.7, Ai dos que fazem do 

direito uma amargura e a justiça jogam no chão. 
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Destaco da nota: 

(...) O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a 

proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social (...) 

Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 "soluciona o problema", excluindo 

da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para 

homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para 

trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, 

quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular 

o salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. 

(...) 

A nota da CNBB é assinada pelo Cardeal Sergio da Rocha. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de segmentos da sociedade civil organizada contra a aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de retirada de pauta da 

Medida Provisória nº 751, de 2016, que cria o Programa Cartão Reforma. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiro quero ressaltar que importantes segmentos da sociedade civil organizada se 

manifestam a cada dia sobre a proposta de reforma da Previdência. Hoje também tivemos a 

manifestação da OAB. Além dela, como foi ressaltado pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, a 

CNBB também se manifesta nesse sentido. 

Então, vão se juntando segmentos que têm responsabilidade com este País pela rejeição 

dessa proposta esdrúxula que foi encaminhada. Ela pode mudar para lá, tirar Estado, colocar 

Município, colocar Estado. Essa reforma aqui não passará. 

Quero dizer que, nesta matéria, nós concordamos com o que foi dito pelo Major Olimpio e 

orientamos o voto "não". 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de retirada de pauta da 

Medida Provisória nº 751, de 2016, que cria o Programa Cartão Reforma. Participação do 

orador em audiência pública no Município de Monlevade, Estado de Minas Gerais, sobre A 

reforma da Previdência. Expectativa de rejeição da proposta na Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB vai votar 

"não". Nós não vamos polemizar este assunto. 

Gostaríamos de deixar claro mais uma vez que estamos percorrendo todo o Estado de Minas 

Gerais. Ontem participamos de audiência pública na cidade de João Monlevade contra a 

reforma da Previdência. Eu queria parabenizar o Vereador Adriano Alvarenga. Foi uma reunião 

muito representativa, à qual estiveram presentes também o Deputado Federal Leonardo 

Monteiro e o Deputado Estadual Celinho do Sinttrocel. A população mineira está 

revoltadíssima, muito mobilizada, inclusive nos pequenos Municípios. 

Parabenizo a iniciativa do Vereador Adriano Alvarenga. Tenho certeza de que o conjunto dos 

Deputados vai refletir muito e dizer "não" à reforma da Previdência. A população está indignada 

também com a votação nesta Casa da proposta da terceirização. 
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DISCURSO 



 

804 
 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade do povo brasileiro à aprovação do projeto sobre a terceirização do trabalho. 

Anúncio de ajuizamento pelo PSOL de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal 

para anulação da votação da matéria. Confiança no crescimento da mobilização nacional 

contra a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Sras. e Srs. Deputados, eu queria falar de um pesadelo e de uma esperança. O pesadelo foi a 

votação na semana passada da terceirização total e irrestrita, no plenário da Câmara dos 

Deputados, movida pela base do Governo ilegítimo de Temer. Isso foi muito ruim para toda a 

população brasileira. 

E a esperança vem nas reações de Parlamentares, pedindo desculpa pelo voto que deram aqui 

na questão da terceirização, já dizendo que voltariam atrás em uma futura votação. O número 

de Parlamentares que votaram "sim", de 230, já demonstra que a pressão popular que 

aconteceu no dia 15, que está se intensificando por todo o Brasil e que vai se ampliar muito 

para o dia 31, vai fazer com que enterremos a reforma da Previdência, de Temer, que na 

verdade é um desmonte da Previdência pública no nosso País.  

A bancada do PSOL está preparando um mandado de segurança, no qual vamos dar entrada 

em breve, porque não foi cumprido - por Parlamentares inclusive de outros partidos e pela 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados - aquilo que determinava o Regimento Interno. 

Existiu uma decisão da CTASP - Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

que não foi respeitada na votação em plenário.  

A reação no Brasil é fortíssima. Eu tenho certeza de que os Parlamentares que votaram a favor 

dessa terceirização total e irrestrita foram cobrados nos seus Estados de origem por terem 

votado contra os trabalhadores. 

É importante que nós repitamos: não é garantir os direitos dos trabalhadores terceirizados, é 

terceirizar toda e qualquer atividade do mundo do trabalho.  

Os senhores querem que professores das escolas brasileiras sejam terceirizados?  

Nós esperamos que o mandado de segurança seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal e que 

essa votação seja anulada.  

Eu não tenho dúvida de que dia 31 vai haver uma ampliação das mobilizações em todo o País, 

e o Brasil vai dizer definitivamente: "Não ao desmonte da Previdência pública!" "Fora, Temer e 

as suas políticas regressivas!" 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do PCdoB acerca da Medida Provisória nº 751, de 2016, sobre a criação do 

Programa Cartão Reforma. Orientação da respectiva bancada. Críticas às propostas de 

reforma trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, visitantes desta Casa e 

participantes do Parlamento Jovem, saudações. 

Esta medida provisória é cosmética. É necessário dizer que nós saímos de um período em que 

esses benefícios para moradias - moradias, sim! - e instalações sanitárias chegavam a 15 mil 

reais por mês. Hoje, nós temos uma vão ser beneficiadas por este programa apenas 80 mil 

famílias, e nós teremos uma exigência de quase 20 anos para cobrir as 1,6 milhão de famílias 

que necessitam desta cobertura. 

No próprio projeto se diz que ele é piloto - 5 mil reais. Na cidade de Salvador fizeram isso, e, 

talvez pela inspiração dos correligionários que assaltaram o poder, estão tentando fazer essa 

mesma política, absolutamente inócua, mínima minimorum, que não garantirá o atendimento 

de um percentual digno das famílias. Ele é bom para quem recebe. Mas quem escolherá os 

que receberão? Os cabos eleitorais, que estão em corrente, articulados com este Governo? 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós não votaremos contra a matéria. Vamos votar a favor da 

matéria, porque qualquer benefício é bem-vindo, especialmente em um momento em que, a 

galope, os direitos estão sendo retirados da população brasileira. 

A reforma da Previdência deserda, mexe com as pensões, faz com que mulheres se 

aposentem nas mesmas condições que os homens, desconhecendo a realidade da dupla 

jornada. 

A reforma trabalhista, esta desprotege. Ela enfraquece os sindicatos, desorganiza e até 

interrompe a ação judicante da Justiça do Trabalho. 

Estamos vivendo, portanto, tempos tenebrosos; tempos em que a fissura democrática, a fissura 

no Estado Democrático de Direito leva a essa celeridade na retirada dos direitos conquistados 

com tanto sacrifício pelo povo brasileiro na última década e meia. 

Esses dias ouvimos a Secretária-Geral do MEC dizer que vai mandar o projeto para cobrança 

da graduação. A PEC, cujo segundo turno votaríamos hoje, já não vai ser votada - não há 

quórum -, e o precedente para cobrança será aberto pela ex-Chefe de Gabinete do falecido 

Ministro Paulo Renato, que já queria privatizar a educação superior à sua época. 
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É assim que, a galope, que os direitos vão sendo cortados. 

O PCdoB votará "sim" a essa matéria, mas denunciando a sua natureza inócua, incapaz de 

assistir, de atingir aqueles que, de fato, precisam de melhorias residenciais. 

Na Bahia, por exemplo, a situação é gravíssima. Em Salvador, 118 mil famílias precisam. 

Imaginem: 5 mil reais, 80 mil famílias no Brasil. Como chegaremos a ter um atendimento 

digno? 

Votaremos "sim", mas denunciando a lamentável política clientelista. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2017, 

adotado pela Comissão Mista à Medida Provisória nº 751, de 2016, que cria o Programa Cartão 

Reforma. Posicionamento do orador contrário à aprovação de projeto de lei sobre terceirização 

do trabalho e da proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB vota "sim". 

Nós não vamos polemizar. Defendemos e apoiamos o Minha Casa, Minha Vida. Sabemos que 

o número de pessoas a serem contempladas é muito pequeno. Mas não importa quem seja o 

pai da criança, vamos votar com coerência, vamos votar "sim". 

Quero aproveitar este momento para deixar mais uma vez registrado o nosso posicionamento 

contrário ao projeto sobre terceirização votado por esta Casa e à reforma da Previdência. 

Parabenizo todas as pessoas que estão se mobilizando, em todos os cantos do País, contra a 

reforma da Previdência. Na tarde de hoje, houve uma grande mobilização em Belo Horizonte. 

Houve mobilização também em Uberlândia. Ontem, participamos de uma audiência pública na 

cidade de João Monlevade. Por todos os cantos do País, e em Minas Gerais não é diferente, a 

população está se mobilizando, está se organizando contra a reforma da Previdência, que não 

é reforma, é o fim da Previdência Social em nosso País. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação da emenda em votação. Divulgação de nota da bancada do PMDB no 

Senado Federal contra a sanção presidencial do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, sobre o 

trabalho temporário nas empresas urbanas e as relações de trabalho nas empresas de 

prestação de serviços a terceiros. Cobrança ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 

Maia, de presença na sessão plenária para condução dos trabalhos. Ruptura pelo Governo 

Michel Temer do compromisso de votação do Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, sobre os 

contratos de terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes. Sugestão aos 

Deputados de votação da proposta de reforma previdenciária em domingo. Descrédito do 

Poder Legislativo perante a população brasileira. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

Em primeiro lugar, gostaria que fosse esclarecido se estamos votando no mínimo 20% ou no 

mínimo 10%. A maioria do Plenário, pelo que estou vendo, quer que seja no mínimo 20%, 

porque temos que reformar as casas da área rural, que são muito mais precárias do que as 

casas da área urbana. Por isso é justo votar "sim" a essa emenda. 

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria de falar do que está ocorrendo em relação à terceirização. A 

bancada do PMDB no Senado acabou de emitir um comunicado posicionando-se contra a 

sanção do Projeto de lei nº 4.302, de 1998, que foi aprovado nesta Casa. E faz muito bem ao 

posicionar-se assim, porque o projeto é extremamente prejudicial aos trabalhadores brasileiros. 

E o é não só porque implanta uma terceirização selvagem, sem nenhuma regulação e sem 

garantias ao trabalhador, mas também porque desorganiza o movimento sindical, não atende 

em nada à geração de empregos - não vai gerar nenhum emprego -, simplesmente reduz os 

direitos dos trabalhadores, impede o trabalhador de ter uma carreira numa empresa e 

transforma o trabalhador numa peça a ser utilizada quando for unicamente do interesse do 

patrão. 

Além disso, o projeto trata de outra questão: o trabalho temporário, ampliando de 3 meses para 

9 meses os contratos temporários. Isso é outro absurdo.  
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A partir da aprovação desse projeto, se for sancionado, muitos trabalhadores jamais terão 

oportunidade de ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, porque muitas 

categorias, ou melhor, muitas funções, jamais conseguirão ser contratadas por tempo 

indeterminado e viverão permanentemente com contratos temporários, que não preveem aviso 

prévio, fundo de garantia, férias e uma série de outros direitos. 

Quero dizer aqui, neste momento, que eu lamento que não esteja aqui o Presidente Rodrigo 

Maia. O Presidente Rodrigo Maia certas horas me parece ser um assessor do Palácio do 

Planalto e não o Presidente de uma Casa Legislativa. O Sr. Rodrigo Maia deveria estar 

sentado nessa cadeira, dirigindo as votações e organizando os trabalhos da Câmara dos 

Deputados, mas infelizmente não está aqui. 

Vou dizer o que eu gostaria de dizer na frente dele: o Sr. Rodrigo Maia e o Sr. Romero Jucá 

romperam com a palavra que tinham dado às centrais sindicais. Eles disseram que haveria a 

votação do Projeto de Lei nº 4.330, de 2004, no Senado, e agora o Governo, o Sr. Michel 

Temer, depois de se reunir com os industriais mais ricos do País num jantar em São Paulo, 

vem dizer que não vai mais votar o PL 4.330. É um rompimento de palavra desse Governo, 

palavra que foi dada por Rodrigo Maia e Romero Jucá às centrais sindicais. 

É por isso que nós dizemos não só que esse Governo é golpista, mas também que esse 

Governo não tem palavra sequer para negociar. E é por isso que a população brasileira vai 

repudiar o projeto da terceirização, porque rompeu com aquilo que é o mínimo dos direitos dos 

trabalhadores. 

Sr. Deputados e Sras. Deputadas, eu quero aqui, em nome da bancada do PT, propor que nós 

sejamos transparentes nas votações. 

Do nosso ponto de vista, o projeto da Previdência, a chamada reforma - que, na verdade, é um 

desmonte -, não pode ser votada em um dia de semana! Ela não pode ser votada em uma 

sessão que comece às 6 horas da tarde para que a votação termine às 5 horas da madrugada. 

O projeto da Previdência é fundamental para todos os brasileiros - jovens, velhos, enfim, todos 

- e merece ser votado com total transparência.  

Por isso nós propomos a esta Casa que o projeto da Previdência seja votado em um domingo, 

começando a sessão às 10 horas e indo até a noite. (Palmas.) Vamos votá-la em um domingo, 

para que todos saibam os argumentos a favor, os argumentos contra e o voto de cada 

Deputado.  

O ex-Deputado Eduardo Cunha, quando presidiu a Casa, fez a votação do impeachment em 

um domingo, porque ele queria que o Brasil inteiro a acompanhasse. Acho justo que toda a 

Nação brasileira acompanhe a votação do projeto da Previdência, que saiba exatamente os 

argumentos daqueles que defendem acabar com a Previdência Social no Brasil e daqueles que 

defendem mantê-la e melhorá-la.  

Nós queremos propor isso à Casa. É uma proposta que não me parece nenhum absurdo, até 

porque já ocorreu uma votação no domingo. É uma proposta que dá transparência ao voto e 

permite que todo brasileiro, toda brasileira saiba a opinião do seu Deputado, saiba a opinião 

dos Deputados do seu Estado, saiba exatamente como vota cada um de nós.  

Existe hoje no Brasil uma desconfiança absoluta do Poder Legislativo. Uma desconfiança total. 

Um descrédito total. Por isso não podemos dar para trás nessa questão. Não podemos omitir 

do povo brasileiro a nossa opinião, esconder o nosso voto.  
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Vamos divulgá-lo amplamente. Vamos garantir que o povo conheça os nossos argumentos, os 

favoráveis e os contrários, e as emendas que forem apresentadas, enfim, conheça todo o 

debate, que vai envolver uma questão que atinge mais de 200 milhões de brasileiros, atinge os 

jovens, atinge os velhos, atinge aqueles que estão trabalhando, atinge, inclusive, aqueles que 

já se aposentaram e muitas vezes acham que não têm nada a ver com isso, mas que vão 

também sofrer as consequências por conta da redução dos valores das pensões e atinge 

aqueles que precisam do Benefício da Prestação Continuada - BPC e estão tendo seu direito 

subtraído. 

Sr. Presidente, Deputado Rodrigo Maia, que neste momento não está na Casa, quero deixar 

aqui essa proposta. Vamos divulgá-la a todo o País e exigir que haja transparência no 

Parlamento brasileiro. É isso o que o povo brasileiro merece. É isso o que a Nação merece. É 

dessa forma que nós, Deputados e Deputadas, devemos e precisamos atuar. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da seguridade social. Assinatura pelo orador do requerimento de autoria do Senador 

Paulo Paim de criação de CPI destinada à investigação da situação financeira da Previdência 

Social. Nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB sobre o posicionamento do 

órgão diante da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde o envio da Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, à Câmara dos Deputados pelo Governo Federal, tenho divulgado amplamente, 

em discursos no plenário, em entrevistas à imprensa, em reuniões, seminários, atos públicos e 

em mídias sociais, meu posicionamento totalmente contrário à reforma da Previdência, que, 

tenho repetido, é o fim da Previdência Social! 
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Para citar um exemplo, destaco entrevista ao jornal Correio de Uberlândia, publicada em 7 de 

dezembro de 2016: 

O deputado federal Weliton Prado (PMB) disse que irá votar contra a proposta e afirmou 

acreditar que o Governo Federal terá dificuldades de apoio em relação à PEC. "O trabalhador 

que foi obrigado a começar trabalhar muito cedo, agora, mais uma vez, vai ter que pagar a 

conta da crise sozinho, como vem acontecendo desde 2015 com os ajustes fiscais enviados ao 

Congresso Nacional", disse. Prado ainda citou que não há comprovação de déficit na 

Seguridade Social ao afirmar que, em 2015, houve um superávit de R$ 22 bilhões e citou a 

DRU como prova de saldos positivos. 

Mantenho a coerência na minha atuação parlamentar e, com compromisso registrado em 

cartório desde a primeira vez em que saí candidato a Deputado Federal, reafirmo que não voto 

favoravelmente a propostas que retiram direitos dos trabalhadores, servidores públicos e 

aposentados nem a projetos que criam ou amentam impostos para a população mais pobre. 

Desde 2015, medidas e projetos que retiram direitos conquistados pelos trabalhadores têm 

sido apresentados pelos governos. Votei contra antes e continuarei votando contra agora! 

Também assinei requerimento de autoria do Senador Paulo Paim para criação da CPI da 

Previdência, visto que o déficit da Previdência é uma falácia e precisa ser investigado. 

Ademais, assinei com vários sindicatos e outros três partidos mandado de segurança no 

Supremo Tribunal Federal - STF para suspender a tramitação da PEC por ser inconstitucional e 

ilegal! 

Quero parabenizar a sociedade pela mobilização contra essa PEC. Estivemos em audiência 

pública na Assembleia Legislativa com mais de 30 representantes de sindicatos e centrais 

sindicais. Eu me reuni com Vereadores de várias cidades, com o SINDIFISCO, o 

SINFFAZFISCO, a FEBRAFISCO, o SITRAEMG, a ANFIP, a AMMP, que é a Associação 

Mineira do Ministério Público, e com a AMAGIS, a Associação dos Magistrados Mineiros. 

Somos totalmente contrários a essa PEC da maldade. 

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB se reuniu em 

Brasília, representado pelo Cardeal D. Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília e Presidente da 

CNBB; por D. Murilo Krieger, Arcebispo de São Salvador da Bahia e Vice-Presidente da CNBB; 

e por D. Leonardo Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, e também se 

posicionou, defendendo o que igualmente defendemos: "Não falte o direito à aposentadoria, e 

sublinho: o direito - a aposentadoria é um direito! - porque disto é que se trata". 

Quero ler esta nota, que é de muita importância para a nossa sociedade e em defesa da nossa 

sociedade:  

Nota da CNBB sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016 - "Reforma 

da Previdência" 

 

"Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão" 

(Amós 5,7) 

 



 

811 
 

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, reunido em 

Brasília-DF, dos dias 21 a 23 de março de 2017, em comunhão e solidariedade pastoral com o 

povo brasileiro, manifesta apreensão com relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

287/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. 

O Art. 6º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um Direito Social 

dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os Direitos 

Sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática; qualquer ameaça 

a eles merece imediato repúdio. 

Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um 

aumento da sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se 

dizer que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente 

adequado à Seguridade Social. 

Os números do Governo Federal que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos 

números apresentados por outras instituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é 

possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações inseguras, 

desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da Previdência Social no 

Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa realidade devem ser valorizadas e 

adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com o total envolvimento da sociedade. 

O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a 

proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social 

(idade, enfermidades, acidentes, maternidade...), particularmente as mais pobres. Nenhuma 

solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos-sociais e 

solidários. Na justificativa da PEC 287/2016 não existe nenhuma referência a esses valores, 

reduzindo a Previdência a uma questão econômica. 

Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 "soluciona o problema", excluindo 

da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para 

homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para 

trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, 

quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular 

o salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. 

A opção inclusiva que preserva direitos não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar 

a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever a desoneração de 

exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções 

ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da Previdência Social - Emenda 

Constitucional 20/1998, que poderia provisionar recursos exclusivos para a Previdência. 

O debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito 

a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde 

sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser 

buscado até a exaustão. 

Às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco: 

"A vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a 

subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falte entre as vossas 

prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à 

maternidade que sempre deve tutelar a vida que nasce e quem a serve quotidianamente. 
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Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres! Nunca falte a garantia para a velhice, a 

enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria, e 

sublinho: o direito - a aposentadoria é um direito! - Porque disto é que se trata". 

Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se 

mobilizarem ao redor da atual Reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso 

povo, principalmente os mais fragilizados. 

Na celebração do Ano Mariano Nacional, confiamos o povo brasileiro à intercessão de Nossa 

Senhora Aparecida. Deus nos abençoe! 

Brasília, 23 de março de 2017 

Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília Presidente da CNBB 

Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ Arcebispo de São Salvador da Bahia, Vice-Presidente da CNBB 

Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM Bispo Auxiliar de Brasília, Secretário-Geral da CNBB 

Somos totalmente contrários à PEC do fim da Previdência e não aceitaremos nenhum direito a 

menos! 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

050.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 28/03/2017-20:36 

Publ.: DCD - 3/29/2017 - 182 WELITON PRADO-PMB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação de destaque em separado da Emenda nº 29, 

de 2017, apresentada à Medida Provisória nº 751, de 2016, que cria o Programa Cartão 

Reforma. Cumprimentos à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB por 

posicionamento contrário à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB vota "sim". 

Gostaríamos de parabenizar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, que, reunida 

aqui em Brasília, soltou uma nota pública contra a reforma da Presidência, ou melhor, da 

Previdência. 
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Eu até gostaria que houvesse reforma da Presidência! Gostaria que nós pudéssemos fazer 

novas eleições e uma Constituinte exclusiva para a reforma política. Então, defendemos uma 

reforma sim, mas na Presidência!  

Um trecho da nota da CNBB diz o seguinte: "'Ai dos que fazem do direito uma amargura e a 

justiça jogam no chão' (Amós 5,7)". 

Portanto, quero parabenizar a CNBB. Este é um momento importante. Nós sabemos a 

liderança que os padres exercem no Brasil inteiro. Que eles possam, junto aos seus fiéis, fazer 

uma reflexão, e que o Governo se sensibilize... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da aprovação de dispositivo sobre a destinação de percentual do Programa Cartão 

Reforma para a área rural. Defesa de aumento dos investimentos do Governo Federal no 

Programa Minha Casa, Minha Vida. Críticas à proposta de reforma previdenciária. Confiança 

na rejeição da matéria. Elogios à atuação do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de 

Mello no julgamento de ação para anulação da votação do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, 

sobre a terceirização do trabalho.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu digo o mesmo, Sr. 

Presidente Carlos Manato. É importante que todos possam se manifestar.  

Primeiro, quero agradecer à Liderança do PT por ter me permitido fazer este importante 

comunicado. Nós votamos agora a destinação de um percentual do Cartão Reforma para a 

área rural, não conforme veio o projeto do Governo, que não previa nenhum percentual para a 

área rural. A Relatora incorporou 10%; a proposta do PT era de 20%.  

Eu quero registrar a importância dessa votação. Com larga vantagem, derrubamos a 

orientação do Governo, que era contra destinarmos 20% do Cartão Reforma para a área rural.  

Nós temos um programa exitoso do Governo do Presidente Lula, do Governo da Presidenta 

Dilma, o Programa Minha Casa Minha Vida. Queremos que o Governo coloque mais recursos 

para manter esse programa. 
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Segundo, quero falar da Previdência. A pergunta que eu quero fazer é: quem no Brasil é a 

favor da reforma da Previdência? Na verdade, não é uma reforma, porque, se nós reformamos 

a casa, melhoramos a casa; se nós reformamos o carro, melhoramos o carro. 

Trata-se não de uma reforma da Previdência, mas de um desmonte da Previdência. A OAB é 

contra, a CNBB fez uma nota duríssima contrária, a grande maioria dos Prefeitos é contra, 

porque os Municípios perdem com isso. Se não têm o recurso dos aposentados e pensionistas, 

o comércio vende menos e se desaquece a economia dos Municípios. 

Estive em atividade em várias Câmaras de Vereadores neste final de semana. No País inteiro, 

Vereadores de todos os partidos estão fazendo moções de repúdio: do PMDB, do PP, do 

PSDB, do PTB, do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB. Estão todos pedindo para não aprovar a 

reforma da Previdência. 

Eu pergunto: quem é a favor? Só há um setor a favor, que é a previdência privada. É claro, foi 

com o setor da previdência privada, com os banqueiros que o Temer se sentou. Mas quero 

dizer, vinculando esse tema ao das terceirizações, que nesta Casa não vai passar essa 

reforma. Na terceirização, houve mais pressão dos empresários para pagar a conta do golpe, 

houve dinheiro. Os empresários sempre investem forte no financiamento empresarial de 

campanha.  

Aqui dentro esse tema poderia ter mais votos, inclusive na terceirização, o que precariza a 

questão dos trabalhadores, que fez com que a ANAMATRA - Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho e outras entidades se manifestassem e dissessem se 

haverá menos salário (o DIEESE disse isso) ou se haverá mais assistência do trabalho (a 

ANAMATRA disse isso). 

Naquela votação da terceirização, a bancada do Governo obteve 231 votos e não 308, que são 

necessários para a PEC da Previdência. Estou dizendo que se Vereadores, Prefeitos, 

sindicatos e centrais sindicais continuarem se manifestando sobre a Previdência, nós podemos 

derrubar essa proposta cruel do desmonte. 

Quanto à terceirização, há boas notícias hoje. Na ação impetrada no STF para que o Temer 

não sancione o Projeto de Lei nº 4.302, que trata da terceirização, o Ministro Celso de Mello 

pediu esclarecimentos e informações à Câmara dos Deputados. Ele agiu imediatamente, ele 

não sentou em cima da ação, ele não negou. Junto a esse fato, há a própria rebeldia dos 

Senadores do PMDB, lá no Senado, que estão dizendo: "Temer, "não" ao PL 4.302! Nós 

queremos o PL 4.330!" Não quero nem ao PL 4.330, porque sou contra a terceirização.  

Sr. Presidente Carlos Manato, nesta Casa estamos chegando à situação de que realmente 

pode não passar o maldito desmonte da Previdência. Uma votação já aconteceu hoje.  

Quero dizer às centrais sindicais que os movimentos de domingo dos "coxinhas" foram muito 

fracos. Foram um desastre! Eles cumpriram o seu papel, conseguiram o que queriam, iludiram 

muita gente, mas o golpe foi realizado, o Temer está lá. Precisamos continuar mobilizados, 

porque isso alimenta uma esperança de efetivamente não passar o desmonte da Previdência.  

Vamos continuar debatendo sobre a terceirização, porque ainda temos que recuperar a derrota 

dela. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ELIZEU DIONIZIO (PSDB-MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

aproveitar esta oportunidade para deixar clara a nossa posição quanto à matéria da 

Previdência a todos aqueles que querem desconstruir a nossa imagem no Estado. 

Somos contra o texto que foi apresentado pelo Governo. Desde o começo estamos fazendo 

essa discussão com todas as classes. Não é exequível que ao pessoal da segurança pública 

sejam exigidos 49 anos de recolhimento mais 65 anos de idade. Eu tenho certeza de que 

ninguém da segurança pública, em sã consciência, entende que isso possa ser exequível. 

Há outras áreas da administração sobre as quais já conversamos. Há os regimes especiais e o 

período de transição, que não ficou claro. Não há como a pessoa adquirir o benefício pela 

idade, tem que ser pelo tempo de recolhimento. A idade não dá benefício a ninguém, quem dá 

é o tempo de recolhimento. 

Então, estou me posicionando aqui de forma clara, transparente, para que não paire mais 

dúvida. 

Sou contra esse projeto e espero que possamos fazer o debate de maneira mais tranquila. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB por nota contrária à 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alterações nas 

regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero fazer o anúncio 

da nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB contra a reforma da previdência. 

A entidade, que se coloca contra a iniciativa do Governo Federal, diz que a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, provoca exclusão social. Ela quer que seja feita 

auditoria na previdência e afirma que o Presidente da República, Michel Temer, escolheu o 

caminho da exclusão social. 

Meus parabéns à CNBB! Meus parabéns à Igreja Católica! 

Espero que esse debate sobre a reforma da previdência seja feito em todas as nossas 

comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. 

Gostaria que este pronunciamento sobre a nota da CNBB fosse divulgado pelo programa A 

Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais servidores desta Casa, a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil - CNBB é contrária à reforma da previdência proposta por Temer. 

Quero, primeiramente, parabenizar, o Conselho Permanente da CNBB, que se reuniu em 

Brasília, nos últimos dias 21 a 23 de março, e em comunhão e solidariedade pastoral ao povo 

brasileiro, emitiu nota na qual manifesta sua apreensão em relação à Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, que trata da reforma da previdência, proposta por Temer. 

Segundo a entidade, os números do déficit apresentados pelo Governo para justificar tal 

reforma estão em desacordo, inclusive, com instituições ligadas ao próprio Governo. A CNBB 

ressalta ainda que a justificativa da proposta se atrela apenas a questões econômicas e deixa 

de lado os princípios e valores éticos, sociais e solidários. Ela critica também a idade mínima 

única de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e o fim da aposentadoria especial 

do trabalhador rural, o que, segundo a entidade, vai comprometer a assistência de indígenas, 

quilombolas e pescadores, por exemplo. E rechaça a redução de pensão por morte de um dos 
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cônjuges e a desvinculação do salário mínimo como referência para o pagamento do benefício, 

entre outras coisas.  

Segundo a CNBB, o Governo Temer escolhe o caminho da exclusão social. A instituição 

sugere auditar a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever 

desonerações de exportação de commodities, bem como identificar e cobrar os grandes 

devedores da previdência.  

Além disso, a CNBB manifesta seu desacordo com a proposta de se eliminar a isenção 

previdenciária das instituições filantrópicas, outra aberração prevista na PEC 287/16. 

Por fim, a CNBB se coloca na defesa dos pobres e excluídos.  

Parabéns à CNBB pela coragem que mostra e por retratar tudo aquilo que estamos dizendo 

desde o início desse debate, expondo para a sociedade brasileira os verdadeiros interesses 

que estão em jogo para o Governo Temer, o apoio apenas ao capital e aos ricos do País. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB em repúdio da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alterações nas regras da Seguridade Social.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, desejo registrar nota da CNBB, divulgada no último dia 23 de março, assinada 

pelos Cardeal Sergio da Rocha, Arcebispo de Brasília e Presidente da CNBB, D. Murilo S. R. 

Krieger, SCJ, Arcebispo de São Salvador da Bahia e Vice-Presidente da CNBB, D. Leonardo 

Ulrich Steiner, Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, que manifestam suas 

ideais e repúdios com muita sabedoria sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. 

Segundo a CNBB, a proposta de emenda à Constituição fere os direitos sociais apontando que 

ela trilha o caminho da exclusão social e se restringe a questão previdenciária sob a ótica 
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estritamente econômica. Ao mesmo tempo que faz esse alerta, a CNBB chama a comunidade 

cristã e todas as pessoas de boa vontade a se mobilizarem na busca de melhorias para o povo 

brasileiro, sobretudo para os mais fragilizados. 

Contudo, sabemos o mal que esta PEC trará ao pobre, às mulheres e à sociedade em geral e 

para isso precisamos nos manifestar em todos os setores da sociedade brasileira, de forma 

que o povo entenda o perigo que seus direitos sociais estão correndo nas mãos dos golpistas e 

usurpadores deste País. 

Sr. Presidente, gostaria que esta nota fosse divulgada na integra nos meios de comunicação 

da Casa, no programa de rádio A Voz do Brasil e registrada nos Anais desta Casa. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Nota da CNBB sobre a PEC 287/16 - "Reforma da Previdência" 

"Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão"  

(Amós 5,7) 

 

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, reunido em 

Brasília-DF, dos dias 21 a 23 de março de 2017, em comunhão e solidariedade pastoral com o 

povo brasileiro, manifesta apreensão com relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

287/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. 

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um Direito Social 

dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os Direitos 

Sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática; qualquer ameaça 

a eles merece imediato repúdio. 

Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um 

aumento da sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se 

dizer que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente 

adequado à Seguridade Social. 

Os números do Governo Federal que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos 

números apresentados por outras instituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é 

possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações inseguras, 

desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da Previdência Social no 

Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa realidade devem ser valorizadas e 

adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com o total envolvimento da sociedade. 

O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a 

proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social 

(idade, enfermidades, acidentes, maternidade...), particularmente as mais pobres. Nenhuma 

solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos-sociais e 

solidários. Na justificativa da PEC 287/2016 não existe nenhuma referência a esses valores, 

reduzindo a Previdência a uma questão econômica. 

Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 "soluciona o problema", excluindo 

da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para 
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homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para 

trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, 

quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular 

o salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. 

A opção inclusiva que preserva direitos não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar 

a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever a desoneração de 

exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções 

ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da Previdência Social - Emenda 

Constitucional 20/1998, que poderia provisionar recursos exclusivos para a Previdência. 

O debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito 

a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde 

sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser 

buscado até à exaustão. 

Às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco: 

"A vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a 

subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falte entre as vossas 

prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à 

maternidade que sempre deve tutelar a vida que nasce e quem a serve quotidianamente. 

Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres! Nunca falte a garantia para a velhice, a 

enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria, e 

sublinho: o direito - a aposentadoria é um direito! - porque disto é que se trata." 

Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se 

mobilizarem ao redor da atual Reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso 

povo, principalmente os mais fragilizados. 

Na celebração do Ano Mariano Nacional, confiamos o povo brasileiro à intercessão de Nossa 

Senhora Aparecida. Deus nos abençoe! 

Brasília, 23 de março de 2017. 

Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Brasília 

Presidente da CNBB. 

Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ, Arcebispo de São Salvador da Bahia 

Vice-Presidente da CNBB. 

Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM, Bispo Auxiliar de Brasília 

Secretário-Geral da CNBB. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Continuidade da mobilização da sociedade brasileira contra projeto de lei sobre terceirização 

de mão de obra, aprovado pela Câmara dos Deputados. Regozijo com votações, por Câmaras 

Municipais, de moções de repúdio à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

a população brasileira reagiu de forma muito objetiva e clara à decisão do Plenário desta Casa 

de votar a terceirização. 

E ela continua mobilizada, porque a terceirização foi o primeiro passo. Nós temos aqui a 

Comissão que está analisando a flexibilização das leis trabalhistas. E nós temos que enfrentar 

isso, porque não vamos resolver o problema com a precariedade de direitos. No Brasil, 

infelizmente, trabalhadores ainda são libertos de trabalho análogo à escravidão. Isso é uma 

demonstração clara de que nós não podemos flexibilizar a legislação trabalhista no Brasil. 

Para alegria nossa, que estamos resistindo à reforma da Previdência, em muitos Municípios 

brasileiros as Câmaras de Vereadores estão votando moção de repúdio a essa reforma. Muitos 

estão fazendo debates - associações, sindicatos -, e é importante que esse movimento cresça, 

que as Câmaras debatam, que moções sejam votadas, que pressão sobre os Parlamentares 

seja exercida, porque nós precisamos derrotar essa reforma. 

Essa reforma precisa ser derrotada porque aquele que a enviou a esta Casa não veio 

respaldado pela legitimidade do voto popular. Além disso, porque ela é um crime contra as 

trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros.  

Ela é um crime, primeiro, porque diminui o valor que será pago para aqueles que conseguirem 

se aposentar. Aprovada a reforma como foi proposta, a aposentadoria representará 51% da 

média obtida a partir das contribuições de 1994, mais 1% ano. O discurso de que estão 

terminando com o fator previdenciário não é verdade. Esse é um fator previdenciário fixo muito 

mais cruel do que o que existiu no passado. 

Em segundo lugar, é um crime essa reforma porque limita, restringe o acesso das pessoas ao 

benefício da aposentadoria. Em Estados como Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, 

mais de 90% dos trabalhadores e trabalhadoras se aposentaram pela idade. Se esta reforma 
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passar, 80% daqueles que conseguiriam se aposentar nesses Estados não se aposentarão. 

Então, nós estaremos criando uma geração de velhos pobres e miseráveis, e isso não resolve 

o problema de nenhuma nação. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reiteração de posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu vim à tribuna para reafirmar aqui a convicção que tenho de que não 

dá para nós aceitarmos essa reforma da Previdência, absolutamente, em hipótese alguma! A 

exigência do Governo de 49 anos de contribuição para homens e mulheres, cumulativamente 

com 65 anos de idade para se aposentar, é realmente a aposentadoria pela hora da morte. 

Nós, em sã consciência, não podemos concordar!  

O Governo atira contra cinco categorias. As pessoas deficientes não vão mais poder receber 

um salário mínimo de pensão, de pecúlio, de benefício de prestação continuada. As pessoas 

idosas pobres que têm 65 anos e que recebem menos de um quarto de salário mínimo, só vão 

poder receber aos 70 anos, depois da morte. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Nesse 

caso, vai falhar, porque vai chegar tarde, vai chegar depois que a pessoa morreu. A viúva não 

vai poder receber a pensão do marido, porque ele vai levar a pensão para o caixão. E se 

houver um só aposentado na família e esse morrer, a viúva vai receber um pouco mais da 

metade. 

Portanto, o Governo está tirando dos pobres com deficiência, dos pobres e idosos, e das 

pobres viúvas deste País. Ora, se a reforma da Previdência é essa, eu não consigo entender! 

Além disso, tira do colono, do agricultor. Para mim, a agricultura é a galinha dos ovos de ouro 

deste País! A indústria está mal, os serviços estão parados, o comércio está estagnado. A 
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agricultura e o agricultor são exatamente quem produz alimento neste País, e querem matar a 

galinha dos ovos de ouro, que é o produtor rural! 

A mulher tem tripla jornada, gera filhos, trabalha fora, cuida da casa. É a primeira a levantar de 

manhã, é a última a deitar à noite. Vamos respeitar o cidadão brasileiro! Estão brincando com 

coisa séria! 

A diferença entre a coragem e a covardia, Sr. Presidente, é que o corajoso enfrenta os 

poderosos, e o covarde humilha os pequenos e os fracos. O Governo não coragem de 

enfrentar a Friboi, a Marfrig, o Itaú, o Bradesco, que devem milhões ou bilhões para a 

Previdência. É corajoso para pisar no pescoço do pobre! No entanto, é covarde ao ponto de 

pisar no pescoço do humilde, da pessoa com deficiência, do pobre, do velho e da viúva. 

Mas não com o meu voto! Não com o meu apoio! Não sem a minha crítica! 

Para concluir, Sr. Presidente, nós pedimos ao Governo que desse os microdados da 

Previdência, para que nós pudéssemos avaliar quantos são os deficientes que recebem 

pecúlio, quantas são as viúvas e quanto recebem, quantas são as pessoas idosas e quanto 

recebem. O Governo não forneceu esses dados. O que é que só o Governo sabe e eu não sei? 

O que é que, se eu ficar sabendo e contar para o mundo, faz cair a casa? 

Sr. Presidente, o Governo entregou para nós um CD. Sabe o que diz o CD? Diz aquilo que o 

peixe faz: nada, nada, nada. Não tem nada, é um CD em branco. O Governo não pode revelar 

os dados da Previdência, porque, se revelar, cai o projeto da reforma. 
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O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Delegado Edson 

Moreira, demais Srs. Parlamentares, assomo à tribuna para cumprimentar dois Municípios da 

região central do Estado de São Paulo: o Município de Itirapina e o Município de Corumbataí. 

O Município de Itirapina comemora o aniversário de 82 anos de emancipação política. O 

Prefeito José Maria Candido vem fazendo um bom trabalho, na medida do possível, tendo sido 

reeleito. Estivemos presentes na solenidade do ato cívico, cumprimentando toda a população, 

as autoridades e todos os nossos amigos da cidade de Itirapina. 

O Município de Corumbataí, cujo Prefeito é o Leandro Martinez, também comemora seu 

aniversário de emancipação política. Quero saudar todas as autoridades do Município e 

também a população de Corumbataí. 

Em vários eventos na região, o assunto foi a reforma previdenciária, que tramita na Casa, 

assim como outras reformas de que trataremos: a trabalhista, a política e a tributária. As 

discussões estão em andamento, e é preciso discutir muito mesmo. Já discutimos com o 

Relator da reforma da Previdência, Deputado Arthur Oliveira Maia, e com o Relator da reforma 

trabalhista, Deputado Rogério Marinho. Temos que avançar, mas com certa parcimônia, 

considerando questões que são tão importantes para o Governo quanto a própria reforma. 

Na bancada do PSDB, já colocamos algumas posições para que a reforma da Previdência 

tenha o nosso apoio. Do jeito que está, fica muito difícil aprová-la aqui na Câmara dos 

Deputados. Por isso, é preciso que haja algumas alterações. 

É preciso também alterações nas outras reformas. Em relação à reforma tributária, por 

exemplo, vamos tentar chegar a um entendimento com todos os Estados, para que não se 

prejudique, mais uma vez, o nosso Estado de São Paulo. Vira e mexe, o Estado de São Paulo, 

no fim, complementa muito as receitas da União, o Orçamento da União, em detrimento até de 

outras áreas que, às vezes, recebem muito menos do que seria justo para dar continuidade aos 

serviços, como é o caso da saúde e da educação, em nossas universidades, e até das nossas 

estradas. 

Essa é uma importante discussão entre o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ 

e entre todos os Secretários da Fazenda, para que possamos ter um entendimento entre os 

Estados. O prejuízo não pode recair nas costas de um só Estado ou de alguns Estados, em 

detrimento de outros. Nós também sabemos que o Governo Federal vem tentando fazer 

algumas economias. 

À Caixa Econômica Federal, que, por intermédio do seu Presidente, vem fazendo algumas 

economias - talvez algumas agências sejam fechadas -, peço que, na parte de marketing, 

reveja a questão da publicidade que envolve vários times de futebol. Se a Caixa está com 

muitas dificuldades, não dá para ficar patrocinando centenas de times de futebol, 

principalmente no futebol profissional. 

 

 

 

________________________________________ 
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Recebimento pelo gabinete parlamentar do orador de manifestações de entidades religiosas 
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________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, quero compartilhar com V.Exas. o teor de algumas correspondências 

recebidas em meu gabinete.  

A primeira delas é de autoria da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. É uma 

manifestação muito ponderada contra a reforma da Previdência, contra a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 287, de 2016. Nela é feita a defesa muito contundente de quem trabalha, de 

quem produz e de quem põe a comida na mesa do povo brasileiro. 

Agregando a isso, recebi uma carta dos bispos da Província Eclesiástica de Belo Horizonte. 

Em um trecho, temos a seguinte frase: "É indispensável que a sociedade seja ouvida e que se 

criem mecanismos de participação dos cidadãos nesse processo de reforma previdenciária. (...) 

É inaceitável uma reforma que se assenta na redução de direitos dos mais pobres", cortando 

benefícios. Não é justo. 

Também recebi uma carta da Direção da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 

assinada pelo seu Presidente, o Pastor Nestor Paulo Friedrich, pela sua diretoria e por 20 

pastores e pastoras dos Sínodos regionais - de Rondônia, do Distrito Federal, do Rio Grande 

do Sul, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Mato Grosso, do Paraná e do Estado de São 

Paulo. 

Há, ainda, um manifesto enviado pelas Mulheres Luteranas, reunidas em Foz do Iguaçu, no 

Paraná. Mais de 2 mil mulheres, vindas de todas as regiões do Brasil, reuniram-se para o 

Encontro Nacional de Mulheres da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com o 

tema Mulheres Luteranas Celebrando os 500 Anos da Reforma.  

O documento é datado de 19 de março deste ano e diz em seu início: "Somos contra a reforma 

da Previdência Social. (...) Viemos a público manifestar-nos contra a política brasileira de 

retirada de direitos". Diz ainda: "A grande maioria das mulheres exerce uma dupla ou tripla 

jornada de trabalho, portanto os critérios para a Aposentadoria devem ser diferenciados para 

homens e mulheres. Exigimos uma auditoria transparente da Previdência Social e que os 

recursos advindos desta contribuição sejam distribuídos com justiça". E, por último, leio um 

pensamento bíblico ali destacado: "Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe; 

porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar".  
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Não estamos sozinhos nessa grande luta. A união faz a força, e a luta trará a vitória de quem 

produz, de quem trabalha neste País.  

Muito obrigado. 
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Repúdio à manobra do Governo Michel Temer de exclusão dos Estados e Municípios da 

proposta de emenda à Constituição sobre a reforma da Previdência Social, com a finalidade de 

desmobilização da população brasileira na luta contra a aprovação da matéria.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, após as fortes mobilizações populares contra a reforma da Previdência que 

aconteceram no Brasil em praticamente em todos os Municípios - mobilizações essas que 

foram escondidas pela TV Globo e pela grande mídia brasileira -, o Presidente ilegítimo, 

golpista, Michel Temer utiliza-se da manobra de anunciar ao povo brasileiro a retirada dos 

Estados e Municípios da reforma da Previdência. Trata-se de clara tentativa de desmobilização 

da população contra essa reforma que fere de morte os trabalhadores brasileiros. 

O Sr. Michel Temer anuncia que vai retirar os Estados e Municípios, mas não diz como vai 

fazê-lo, não fala na possibilidade de apresentação de outra PEC, enfim, não apresenta 

alternativas procedimentais que possam permitir essa retirada. E o mais grave: S.Exa., que se 

diz constitucionalista, comete erro crasso ao fazer isso, porque a Constituição brasileira, no seu 

art. 40, é muito clara ao assegurar o regime de previdência para os titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e traçar regras igualitárias para 

todos os servidores públicos das diferentes esferas da Federação brasileira. Esse mesmo 

artigo contempla a questão da isonomia e da simetria do regime previdenciário dos servidores 

do Brasil. 

Portanto, trata-se, na verdade, de um engodo, de uma mentira, de uma iniciativa que tem por 

objetivo claro desmobilizar o povo brasileiro que, de forma crescente, vem se apresentando 
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contrário a essa reforma da Previdência Social que acaba com a aposentadoria dos 

trabalhadores do Brasil. 

O nosso repúdio, o nosso protesto a mais essa manobra do Presidente golpista e ilegítimo 

Michel Temer, que tenta desmobilizar a população brasileira que, de forma crescente, diz não à 

reforma da Previdência, diz não à reforma trabalhista, diz não a todas as iniciativas maldosas, 

perversas e nocivas que atingem de morte a classe trabalhadora do Brasil. 

Muito obrigado. 
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Ameaça aos direitos dos trabalhadores e à cidadania pela proposta de reforma da Previdência 

Social. Inexistência de déficit na seguridade social. Contrariedade à inclusão do fim de 

isenções concedidas às entidades filantrópicas no bojo da proposta de reforma previdenciária. 

Defesa de rejeição da matéria.  

________________________________________ 

O SR. DANILO CABRAL (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas 

e Srs. Deputados, a reforma da Previdência significa uma ameaça aos direitos dos 

trabalhadores e um ataque à cidadania. 

Diversas vezes já ocupei a tribuna desta Casa para manifestar minha indignação com a 

proposta enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, de forma apressada, com 

carência e confusão de informações. 

O Governo afirma haver um déficit no financiamento da Previdência da ordem de 85 bilhões de 

reais. Entretanto, quando analisamos os resultados da seguridade social - esse é um dado já 

falado várias vezes aqui na forma como determina a Constituição de 1988 -, percebemos que 

esse déficit, na verdade, é um superávit de 11 bilhões de reais. 
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Hoje venho à tribuna desta Casa para externar nossa preocupação com o que representa uma 

ameaça às entidades filantrópicas. Agora querem colocar no pacote da reforma o fim das 

isenções de contribuições concedidas às entidades filantrópicas. 

Ora, Sr. Presidente, trata-se de mais uma traição à nossa Constituição Cidadã de 1988. A 

Constituição Federal afirma o papel das instituições filantrópicas e estabelece a renúncia 

tributária devido à relevância dessas entidades para o País. Elas estão onde o Estado não 

está. Elas conseguem atender quem o próprio Estado não enxerga, nem alcança. Para cada 

real fruto de isenção, muitos mais recursos são ofertados em termos de serviços e benefícios à 

sociedade. 

Pesquisa do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas - FONIF, que reúne mais de 9 mil 

entidades filantrópicas do País, aponta que a cada real dado em isenções fiscais, essas 

entidades retornam quase 6 reais em serviços de saúde, educação e assistência social. São 

mais de 160 milhões de atendimentos nessas três áreas.  

Atentemos ainda para o fato de que essas entidades são responsáveis por 53% dos 

atendimentos pelo SUS e 62,7% dos relativos à assistência social no Brasil, além dos 

relevantes serviços prestados na área da educação brasileira. 

Desse modo, o ataque às entidades certificadas beneficentes de assistência social, que 

pretende fazer a reforma da Previdência, poderá atingir, prejudicar e agravar o já vulnerável 

sistema estatal de amparo social e assistencial. O Brasil tem muitas entidades filantrópicas 

sérias, corretas, idôneas, que cumprem um papel social imprescindível ao nosso País. São 

essas entidades que, com suas respectivas competências, habilitações e conhecimentos, 

desempenham com louvor feitos nas áreas de educação, saúde, direitos humanos, dentre 

outras. Não são essas entidades que merecem os ataques e as ameaças da reforma da 

Previdência. 

As entidades são certificadas e fiscalizadas pelo poder público, por meio de auditorias, de 

forma periódica e rígida. Além dos milhões de atendimentos e beneficiários, essas entidades 

geram empregos em todo o nosso País. 

Repito, Sr. Presidente, não são elas merecedoras de ataques e ameaças.  

A reforma da Previdência mais parece um desmonte do que uma reforma. O projeto do 

Governo Federal é recheado de retrocessos, de retirada de direitos sociais. Trata-se de uma 

proposta injusta, que faz pesar sobre os mais fracos, sobre os trabalhadores e sobre os 

cidadãos mais necessitados o peso conservador de uma política econômica autoritária e, 

sobretudo, desumana. A lógica não pode perpetuar os privilégios de uma minoria e relegar o 

povo à miséria, à ignorância e ao abandono.  

Nosso apoio, solidariedade e reconhecimento às entidades filantrópicas deste País. "Não" à 

reforma da Previdência! 

Sr. Presidente, peço que o nosso pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) - Muito obrigado, Deputado Danilo Cabral. 
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Anúncio de realização de ato público de profissionais de educação contra as propostas do 

Governo Federal de reformas previdenciária, trabalhista e do ensino médio. Defesa da tese de 

ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria dar 

como lido o nosso pronunciamento sobre a educação na luta contra as reformas do Governo 

Temer e, em particular, ressaltar a ação das educadoras e educadores brasileiros, que estão 

nas ruas desde o dia 8, em greve, em 18 Estados da Federação. Este tem sido o setor mais 

mobilizado por entender que há um ataque frontal ao direito à educação na questão da 

aposentadoria, na reforma trabalhista, nas terceirizações. 

Nós entendemos que a professora e o professor que hoje formam 85% do mercado de 

trabalho, o magistério, não vão suportar esse tipo de coisa. Eles vão perder a vocação, vão 

protestar, já que uma professora só poderá se aposentar aos 73 anos de idade. Isso é uma 

violência contra as crianças e contra os idosos.  

Estamos na rua com os professores. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxima sexta-feira, mais um importante ato 

nacional contra as reformas propostas pelo Governo ilegítimo de Michel Temer deve encher as 

ruas de todo o País. É importante ressaltar que a categoria dos professores tem comparecido 

em massa aos atos e, desde o dia 8, tem demonstrado combatividade e coragem.  

Em todo o País, a jornada de lutas da educação neste mês de março desencadeou fortes 

greves em que a pauta principal é a luta contra a reforma da Previdência. Não à toa: a 

categoria do magistério, composta por 80% de mulheres, é uma das mais atingidas na 

proposta em tramitação, Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, uma vez que ela 

penaliza as mulheres e acaba com a aposentadoria especial, atingindo duplamente as 

professoras e significando, na prática, no mínimo 15 anos a mais de trabalho. Além disso, para 

requererem a aposentadoria nas mesmas condições estabelecidas, de valores integrais à 

média das contribuições, deverão contribuir por 49 anos. Isso significa em média 24 anos a 
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mais de trabalho! Ou seja, é o fim do direto à Previdência, é a dilaceração por completo deste 

direito.  

Cientes disso, professoras e professores têm realizado grandes movimentos. Greves se 

espalharam pelo País e já atingiram 18 Estados. De norte a sul, educadores têm feito aulas 

públicas, atos regionais, passeatas, conversas com as comunidades e composto, junto com 

outras categorias, o enfrentamento a essa perversidade que é a PEC 287/16. 

Esta movimentação surtiu efeito e induziu Temer a fazer um recuo, em pronunciamento em 

rede nacional, quando anunciou a exclusão dos servidores públicos estaduais e municipais da 

reforma previdenciária. Porém, ainda que apontemos a suscetibilidade do Governo aos 

movimentos e que isso sirva de impulso para mais mobilizações e força até a derrubada geral 

da reforma, é importante destacar também que a posição de Temer é insuficiente e até mesmo 

perigosa.  

É insuficiente porque Estados e Municípios estão sob forte pressão de também realizarem 

reformas no sistema previdenciário, induzidos pelas políticas do Governo Federal, que as 

coloca como condicionantes, como o Projeto de Lei nº 257, por exemplo.  

Desde o ano passado várias medidas drásticas têm sido tomadas por legislativos estaduais, 

com o argumento de sanar crise fiscal estadual, mas essas medidas são insuficientes, pois 

cerca de 3.500 Municípios do País não possuem regime próprio de previdência e, portanto, 

seus servidores estão sujeitos às regras do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.  

Ao remeter a decisão para os governos estaduais e municipais - para os que possuem regime 

próprio previdenciário -, Temer diminui a pressão sobre sua proposta, dividindo o ônus com 

governadores e prefeitos, mas coloca em risco nossos direitos. 

A posição do Presidente é também perigosa, pois o direito à aposentadoria foi conquistado 

com luta e seu registro na Constituição Federal, tal como ocorre hoje, é importante para que 

este direito não seja fragilizado pelas dificuldades locais. Retirar os servidores públicos 

estaduais e municipais da reforma não pode implicar numa desconstitucionalização desse 

direito para estes setores, permitindo tratamentos diferenciados por cada ente administrativo. 

Ou seja, a retirada somente significa uma vitória se ela se consolidar na manutenção das 

regras à aposentadoria tais quais os servidores estão sujeitos hoje, com os requisitos mantidos 

e dentro da esfera do direito garantido nacionalmente.  

Por fim, vale destacar que a luta dos professores é também contra a reforma trabalhista, contra 

a reforma do ensino médio e pela valorização do magistério.  

A pauta da educação nacional toma a cena para apontar as diversas dificuldades que a área 

apresenta no cotidiano e a falta de condições de trabalho de seus profissionais, e se soma à 

classe trabalhadora que reconhece que o Projeto de Lei da Terceirização retira de forma atroz 

direitos dos trabalhadores.  

Por uma educação pública gratuita, laica, estatal e de qualidade, todo apoio às lutas dos 

profissionais de educação por todo o País! 
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Protesto contra tentativa de destruição dos direitos indígenas e quilombolas e da política 

agrária para o pequeno produtor familiar. Repúdio ao corte de recursos orçamentários 

destinados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme matéria da 

jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. Cumprimentos à Frente Brasil Popular 

e à Frente Povo Sem Medo pela convocação de mobilização nacional contra as propostas do 

Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do 

Governo Michel Temer. Artigo intitulado Reforma da Previdência: a morte como horizonte da 

aposentadoria, de autoria do orador, publicado pela revista Carta Capital. 

________________________________________ 

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

Presidente, eu quero registrar o meu veemente protesto contra a tentativa de destruição dos 

direitos indígenas e quilombolas e contra a destruição de qualquer resquício de política agrária 

voltada à pequena produção, à produção familiar. 

Quero também manifestar a minha preocupação - e, ao mesmo tempo, o meu repúdio - com os 

cada vez mais parcos recursos destinados ao IBGE. Ontem, no jornal Folha de S.Paulo, a 

jornalista Mônica Bergamo publicou, com as fontes devidas, que o recenseamento 

agropecuário previsto para 2015 somente agora será feito. O instituto perdeu recursos e 

reduziu de 80 mil para apenas 26 mil os recenseadores. O mais grave é que retirou da 

pesquisa as questões inerentes à agricultura familiar, ao uso de agrotóxicos, à raça das 

pessoas, entre outros itens importantes. 

Isso é realmente impor um prejuízo inestimável ao esforço de compreensão deste Brasil tão 

complexo, tão plural, tão diferenciado, que necessita do fortalecimento de um órgão da estatura 

do IBGE, ao qual jamais poderia ser imposta essa verdadeira seca de recursos que inviabiliza 

os avanços e até impõe retrocessos àquilo que o instituto já conquistou. 

Sr. Presidente, quero parabenizar a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que 

convocaram para o próximo dia 31, sexta-feira, um grande ato de mobilização nacional. No dia 

15, nós trabalhadores já demonstramos nossa força; no dia 31, vamos parar o Brasil, porque 

somos solidários, somos todos trabalhadores do campo, da cidade. Neste momento, a minha 
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categoria, em quase todo o Brasil, está em greve lutando contra a reforma trabalhista e, 

particularmente, contra essa reforma criminosa que quer tirar os direitos previdenciários, 

colocando como o horizonte da aposentadoria a data da morte do trabalhador. 

Parabéns à Frente Brasil Popular! Parabéns à Frente Povo Sem Medo! 

O ato do dia 31 tem um grande objetivo: conclamar as classes trabalhadoras e mobilizá-las 

para a grande greve geral. Essa greve estava indicada para o início de abril, mas, em razão 

dos feriados, houve consenso entre várias Centrais Sindicais sobre nova data: no dia 28 de 

abril o Brasil vai parar. 

Este Congresso, como Casa do Povo que é, não tem o direito de trair o voto soberano que o 

povo nos deu. No entanto, quando a chamada Casa do Povo trai a soberania popular, somente 

o povo, nas ruas, pode dar um basta a essa tentativa criminosa de um Governo golpista de 

destruir o direito à dignidade do nosso povo com reformas trabalhista e previdenciária e com 

essa criminosa terceirização aqui aprovada. 

Sr. Presidente, peço que meu discurso seja dado como lido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna parabenizar a Frente Brasil 

Popular e a Frente do Povo Sem Medo pela convocação de um dia nacional de mobilização, o 

dia 31 de março, com vistas a uma data para chamarem greve geral, provavelmente na 

primeira quinzena de abril. Não apenas parabenizo, como convido todos os brasileiros e 

brasileiras para se juntarem a esse grande dia. 

Por esta Casa, é verdade, passam as principais decisões do País. Mas, quando a maioria dos 

representantes não representam os interesses do povo brasileiro, é preciso que o povo resista 

e demonstre seu poder. Para barrar a reforma da Previdência, a reforma Trabalhista e o projeto 

da terceirização (que, apesar de aprovado aqui, ainda não foi sancionado), apenas a força do 

povo nas ruas. 

Força essa, inclusive, que já foi sentida aqui pelos Deputados e pelo Governo Temer depois 

dos dias 8 e 15 de março, quando as ruas estiveram cheias de brasileiros e brasileiras 

contrários aos retrocessos. 

Como resposta, o Governo fez uma manobra que simulava poupar os servidores municipais e 

estaduais da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, na esperança de tirar das 

ruas os milhares de professores que foram a vanguarda dos dias 8 e 15. Em jogada ensaiada, 

Rodrigo Maia desenterrou a PL da Terceirização, o Projeto de Lei nº 4302, de 1998, da época 

de FHC, e o Congresso aprovou, na última quarta-feira, dia 22, esse ataque que rasga a CLT. 

Não há dúvidas de que o que pretendem é sacrificar, até as últimas consequências, os 

trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, retirando seus direitos e sua vida para que os que 

sempre lucraram neste País sigam lucrando cada vez mais. 

Por isso, é fundamental que cada piquete em porta de fábrica, que cada assembleia de 

professores em greve, que cada plenária ou comitê regional se transforme em instrumento para 

a construção da greve geral pela base. 

O povo resistirá! Todos e todas às ruas dia 31 de março! 
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Sr. Presidente, ainda a respeito desse tema, gostaria de fazer agora a leitura de artigo de 

minha autoria publicado hoje na revista Carta Capital e intitulado Reforma da Previdência: a 

morte como horizonte da aposentadoria. 

Reforma da Previdência: 

a morte como horizonte da aposentadoria 

 

Quando, há um ano exatamente, alertávamos que um golpe estava em curso, nos referíamos 

ao desrespeito à Constituição. Era ela que estava em jogo. Ao rasgar-se uma página dela, 

autorizaríamos queimar todo o resto. O governo Temer assumiu há menos de um ano e, 

provando ter ocupado a cadeira de forma ilegítima, imoral e impopular, tentamos salvar uma 

página desta Magna Carta que este governo ignora. Ocorre que, desta vez, ele tenta colocar 

na fogueira aquele direito que atinge a todos os brasileiros e brasileiras diretamente e 

indistintamente: o direito a se aposentar. 

A contribuição que o trabalhador vê mensalmente ser descontada de seu contracheque pode 

nunca chegar a seus bolsos. A proposta de Reforma da Previdência não pretende outra coisa 

senão acabar com o direito à previdência pública e, desse modo, viabilizar o fortalecimento das 

empresas privadas do setor, subsidiárias dos grandes bancos. Trata-se de um roubo 

institucionalizado do fundo previdenciário público. 

A proposta do texto é nada menos que cruel. Propõe como ponto principal o estabelecimento 

da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, para homens e mulheres, sem distinção, o 

que representa um retrocesso histórico. Além do mais, a cada ano adicional na média brasileira 

de expectativa de sobrevida será acrescentado um ano à idade mínima de 65 anos. 

Haverá também a exigência de 25 anos de contribuição, o que representa também grande 

dano, dado que hoje o mínimo é de 15 anos para a aposentadoria por idade no INSS. Um 

requisito que colocaria à margem milhares de brasileiros, uma vez que o mercado de trabalho 

brasileiro é caracterizado pela informalidade e pela rotatividade nos postos de trabalho. 

Como observa Denise Gentil (UFRJ), 60% das aposentadorias por idade concedidas em 2015 

foram para trabalhadores que não chegaram sequer aos 20 anos de contribuição e 79% não 

alcançaram os 25 anos propostos. Na verdade, a aposentadoria, hoje, para grande maioria da 

população é justamente a idade. No Pará, por exemplo, esse percentual ultrapassa 90%, o que 

ressalta a perversidade da proposta de idade mínima de 65 associada à exigência de, no 

mínimo, 25 anos de contribuição. 

Está claro que essa nova regra atingirá sobretudo a população mais pobre, que contribui por 

menos tempo por ser mais sujeita ao trabalho informal e ao desemprego. Sabe-se que o sonho 

de qualquer cidadão é ter um emprego com carteira assinada. Ter a possibilidade de contribuir 

sem interrupção ainda é, contudo, privilégio de poucos trabalhadores brasileiros. 

Mesmo para os que tiverem a oportunidade de contribuir será quase impossível se aposentar 

com a integralidade do salário, haja vista que, para isso, a proposta exige 49 anos 

comprovados de contribuição. As mudanças propostas dão razão ao temor que levou milhares 

de brasileiros e brasileiras às ruas no último dia 15: o de ter que trabalhar até a morte. 

No caso das pensões, ela será reduzida para 50%, acrescentando-se 10% por dependente (até 

o limite de 100%). Desta forma, com a morte de seu cônjuge, uma pessoa pode perder até 

40% de seu benefício. A Reforma ainda eleva de 65 para 70 anos a idade mínima para se fazer 
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jus ao benefício de Assistência Social, e permite o aumento automático dessa idade sempre 

que a expectativa de sobrevida aumentar. Além disso, estabelece que o valor do benefício será 

fixado em lei, em substituição à atual previsão de um salário mínimo. 

Haverá apenas uma regra de transição para as pessoas que já estiverem no Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) do INSS, e que na data de publicação da Reforma já tenham 50 

anos ou mais (se homem) ou 45 anos (se mulher), que poderão se aposentar em condições 

menos piores, mas ainda com regras bem severas. 

Além do mais, a proposta revoga o direito de aposentadoria diferenciada para policiais, 

professores e trabalhadores rurais, representando um retrocesso histórico e no reconhecimento 

das diferenças no mundo do trabalho que devem ser consideradas pela legislação. 

Todo o diagnóstico oficial, de que no futuro a relação entre aposentados e trabalhadores ativos 

irá se multiplicar, se torna irrelevante quando consideramos quem são os verdadeiros 

privilegiados no orçamento público: os grandes bancos, investidores e empresas. Isto sem 

mencionar que a arrecadação (inclusive do INSS) tem sido prejudicada pelas constantes 

desonerações tributárias, e pela recessão econômica (desemprego), resultante das altíssimas 

taxas de juros, que privilegiam os beneficiários da dívida pública. 

A reforma da Previdência tem sido anunciada como uma grande necessidade, supostamente 

porque haveria um déficit no setor, e que no futuro não haveria dinheiro para pagar os 

benefícios. Porém, na realidade, o verdadeiro problema das contas públicas não é a 

Previdência, mas outros fatores que buscam blindar esses que sempre são privilegiados para 

colocar a conta nas costas do trabalhador. E, desta vez, a conta é a própria vida. 

Indico aqui, por exemplo, a questionável dívida pública, que beneficia principalmente grandes 

investidores e bancos, que são exatamente os que mais vão ganhar com a precarização da 

Previdência Pública. Em 2017, o Governo Federal, conforme a Lei Orçamentária, planeja 

gastar 1,722 trilhão de reais com juros e amortizações da dívida, que jamais foi auditada, e que 

representa 50,66% do orçamento. Este valor é quase o triplo de todos os gastos previstos com 

a seguridade social, incluindo a Previdência Social (INSS e Regime Próprio dos Servidores 

Públicos), previstos em 650 bilhões de reais. 

Nos dois últimos anos consegui que o Congresso Nacional aprovasse emenda de minha 

autoria à Lei de Diretrizes Orçamentárias prevendo uma auditoria sobre esta dívida obscura, 

com a participação de entidades da sociedade civil. Porém, Dilma e Temer a vetaram. O 

governo prefere manter este gasto absurdo com a dívida pública, às custas da perda de 

direitos dos trabalhadores e aposentados. 

Por que as empresas devedoras ao INSS não são cobradas? De acordo com dados da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), R$ 426 bilhões é o montante dessa dívida, o 

que equivale a três vezes o alegado déficit da Previdência em 2016. A maior parte dessa dívida 

está concentrada na mão de poucas empresas ativas, como a JBS e Bradesco. 

Somente 3% das companhias respondem por mais de 63% da dívida previdenciária. A 

procuradoria classificou 32.224 empresas devedoras e constatou que apenas 18% delas estão 

extintas. Ora, se a grande maioria, ou 82%, são ativas, somente um conluio entre o governo e 

empresas pode explicar a falácia do déficit para a privatização da previdência pública. 

As justificativas usadas pelo governo para defender essa reforma são absurdas. É preciso 

desmentir o suposto "déficit" na previdência dos servidores públicos e no Regime Geral (INSS). 

No caso do INSS, o governo anuncia "déficit" de R$ 181,2 bilhões em 2017. Porém, omite que 
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a Previdência Social está inserida no Sistema de Seguridade Social (que abrange as áreas de 

Saúde, Assistência e Previdência), e conta com expressivas receitas, como a COFINS e a 

CSLL. Mesmo em 2015, quando a recessão econômica e o desemprego já eram expressivos 

houve um Superávit de R$ 11,17 bilhões. A Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil mostra que nas últimas três décadas o sistema sempre foi 

superavitário. 

Já no Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), o governo federal anuncia 

"déficit" em 2017 de R$ 35,12 bilhões na Previdência dos Servidores Civis, e R$ 52,16 bilhões 

no total (incluindo-se os militares). Porém, fabrica-se esse déficit por meio do desmonte do 

Estado. 

De 1991 a 2015 (em 24 anos), o número de servidores civis ativos do Poder Executivo cresceu 

apenas 8% (de 662 mil para 717 mil). No mesmo período, a população brasileira cresceu 39%. 

Desta forma, é lógico que as contribuições dos ativos não irão cobrir as aposentadorias. 

Além do mais, não é verdade que o gasto com previdência dos servidores está explodindo. O 

gasto com pessoal (incluindo-se aposentados e pensionistas, de todos os Poderes) caiu de 

54,5% da Receita Corrente Líquida em 1995 para 38% em 205. Investindo em mais em 

pessoal, inclusive ampliando o número de fiscais, haveria uma melhora na fiscalização e no 

combatendo a sonegação, além da melhoria da qualidade do serviço público. 

Por fim, é necessário acabar com as desonerações sobre a folha de pagamento das empresas, 

revisar as isenções previdenciárias e acabar com a Desvinculação de Receitas da União (DRU) 

sobre o orçamento incidente sobre a seguridade social, que retiram bilhões de reais e 

fragilizam o sistema de proteção social. Somente em 2016 a DRU desviou mais de 100 bilhões 

de reais do setor. 

A reforma da Previdência não é uma saída para corrigir um anunciado déficit, que é falacioso. 

Trata-se de uma escolha política que pretende retirar mais direitos, retroceder em direitos 

trabalhistas e sociais para atender a quem sempre lucrou neste país. Caso se desejasse 

buscar saídas para esse problema, a Comissão Especial da Reforma da Previdência na 

Câmara, seguramente, teria mais tempo de existência e chamaria a todos os interessados para 

um amplo debate democrático e plural. Exatamente o contrário do que temos vivido nesse 

espaço. A saída não é outra: essa reforma cairá pelas mãos da pressão popular. 
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________________________________________ 

Sumário 

Manifestações públicas e posicionamentos da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - 

CNBB e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB contra a proposta de reforma da 

Previdência Social. Desgaste do Governo Federal junto à Câmara dos Deputados ante a 

persistência para discussão da proposta. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

estamos vendo essas marchas e contramarchas da reforma da Previdência. Semana passada 

tiraram servidores estaduais e municipais da reforma. Agora não vão tirá-los mais, vão dar um 

prazo de 6 meses para Estados e Municípios tomarem as suas providências. 

Na verdade, é tudo desculpa daqui para lá. Eu acho que o Governo tem que tomar um pouco 

mais de cuidado com essa situação. A carta da CNBB é bastante contundente e mostra a 

exclusão social que este Governo está fazendo, e a carta da OAB foi no mesmo sentido. 

Portanto, para continuar nessa discussão, o desgaste do Governo será muito grande. A 

votação terá início na Comissão Especial no início do mês que vem e, mesmo com a maioria 

simples da Comissão, o Governo terá dificuldades. 

Querem acabar com a Previdência pública para fazer o jogo da privada. E muitos 

Parlamentares devem ser filhos de chocadeira, porque não têm pai nem mãe. 

 

________________________________________ 
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ao Governo Michel Temer e o crescimento do movimento de resistência contra a perda de 

direitos pela população decorrente de medidas do Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço apenas que 

considere lidos pronunciamentos em que faço uma reflexão sobre a conjuntura. 
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O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a última manifestação da direita brasileira, a favor da 

reforma da Previdência, a favor do Governo ilegítimo do PMDB/PSDB e a favor do fim da CLT 

evidencia que o círculo de ferro da ideologia golpista ruiu. A direita perdeu as ruas na medida 

em que o povo brasileiro se deu conta dos ataques aos seus direitos. Em contrapartida, cresce 

um movimento espontâneo e também organizado dos setores populares por uma greve geral 

contra os ataques aos trabalhadores. Parafraseio aqui Karl Marx: Trabalhadores de todo o 

Brasil, uni-vos! Fora Temer, Fora PMDB/PSDB, rumo à greve geral dos trabalhadores!  

Eu rogo a V.Exa., portanto, que receba como lido este pronunciamento e lhe dê a divulgação 

nos meios de comunicação desta Casa.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as últimas semanas marcam a consolidação de uma 

nova conjuntura política no Brasil. O sucesso das manifestações da frente contra o golpe e 

suas reformas, que no dia 15 de março mobilizou 1 milhão de trabalhadores em todo o País, e 

o fracasso dos atos convocados pela direita no dia 26 passado marcam, creio, o início de uma 

virada no quadro político brasileiro. Mais precisamente, parece-me que estamos diante, 

finalmente, do triunfo da verdade factual sobre as muitas narrativas em disputa no Brasil. O 

cenário de histeria que, pela sabotagem político-econômica e manipulação das informações, o 

bloco golpista conseguiu criar e que culminou na cassação, ao arrepio da lei, da Presidenta 

Dilma, começa a se dissolver no ar, mostrando o que realmente é: uma cortina de fumaça para 

derrubar um Governo legítimo e progressista e ocultar o maior saque aos direitos dos 

trabalhadores e as riquezas da Nação, praticado em toda a história do Brasil. 

Poucos meses do Governo ilegítimo de PMDB e PSDB foram o bastante para que as pessoas, 

praticamente todas, percebessem quem são e o que desejam os que tomaram o poder de 

assalto. Assolado pela corrupção, imobilizado pela incompetência e dedicado exclusivamente a 

vender o País e retirar os direitos obtidos pelos cidadãos no último século, o bloco golpista 

rapidamente caiu em desgraça com quase todos os setores da sociedade. Não fosse a, 

regiamente recompensada, fidelidade da grande imprensa, que insiste, inescrupulosamente, na 

defesa de uma falsa narrativa contra o real, a fortaleza já teria ruído e todos saberiam que só 

há ratos atrás dos muros. Os setores médios, base social fundamental para o golpe, se 

desiludiram rapidamente com o grupo que alçou ao poder e se desmobilizam na proporção que 

percebem quem são os verdadeiros corruptos e passam a ver seus direitos ameaçados. Por 

outro lado, os trabalhadores e seus sindicatos e centrais, diante da iminência do maior 

retrocesso da história dos direitos trabalhistas no Brasil, se incorporam, em número cada vez 

maior, à frente ampla que deseja resgatar a democracia. Um dos primeiros sinais de erosão da 

legitimidade do Governo golpista do PMDB e PSDB foi o a votação da lei da terceirização. 

Embora uma tragédia para as relações de trabalho, e para a economia, o resultado mostrou 

que grande parte dos Deputados da base governista começa a recuar diante da pressão 

popular e que não será fácil aprovar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. 

Apesar disso, não nos enganemos, o Governo golpista conta, ainda, com o apoio da grande 

mídia, de parte significativa do judiciário, do Congresso Nacional e do capital rentista 
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internacional. Aposta em narrativas, repetidas incansavelmente pela imprensa e cada vez mais 

desligadas da realidade que, somadas com a desilusão política de alguns setores, podem gerar 

um efeito de inércia na sociedade brasileira. O Governo golpista não precisa de legitimidade 

para arruinar o Brasil. Sua "legitimidade", lembremos, não vem da população, é antes resultado 

de um pacto nefasto entre imprensa e judiciário, ele só precisa que a sociedade não se 

mobilize contra ele. Isso é o que não devemos permitir. 

Os ventos da conjuntura viraram, mas se não içarmos as velas não navegaremos de volta para 

a democracia. É preciso centrar esforços no fortalecimento da frente única e na agenda da 

resistência ao golpe. Isso implica, necessariamente, em ampliar o número de pessoas, grupos 

e entidades mobilizados pelo resgate da democracia e contra a retirada de direitos. 

O círculo de ferro da ideologia golpista ruiu, e a verdade começa a ficar clara. Finda assim, 

progressivamente, a impermeabilidade para com a razão, fenômeno que marcou muitos 

setores e pessoas no último período. É hora de conversarmos com tais pessoas e setores. 

Sem rancor, porque ódio pertence à direita, vai contra nosso radical compromisso com a 

humanidade e nada nos adiciona. É preciso, ao mesmo tempo, dialogar com os trabalhadores 

e suas entidades, que serão definitivos nos dias que virão, mas também com os setores que 

apoiaram o golpe e se frustraram com ele. 

Não devemos permitir que a desilusão, que floresce agora nos setores médios, degenere-se, 

como sempre é possível, em patologias políticas de natureza fascista. 

É hora de a esquerda ocupar as ruas e disputar corações e mentes, não com rancor e sim com 

o que torna nossa causa justa: a verdade, o afeto e a razão. 
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O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, venho à tribuna neste momento para relatar alguns episódios acontecidos no 

último dia 15 de março, dia em que ocorreram grandes manifestações pelo Brasil contra a 

reforma da Previdência. 

No meu Estado, na minha cidade do Rio de Janeiro, a repressão se deu de maneira brutal e 

selvagem. O detalhe não é a repressão à manifestação, como é de praxe, quando a polícia, 

tradicionalmente e infelizmente, sempre reprime as manifestações desta ou daquela maneira. 

No dia 15, o que aconteceu foi uma repressão seletiva até a quem não estava se 

manifestando, com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha a pouca distância. 

O Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - IFCS foi cercado pela Polícia Militar, que tacou 

bombas de gás lacrimogênio dentro do prédio. O Bar Amarelinho, por exemplo, onde a 

manifestação já havia acabado - as pessoas estavam lá bebendo, comendo, confraternizando -

, foi obrigado a fechar as portas. No entanto, um policial militar, um psicopata, conseguiu jogar 

uma bomba de gás lacrimogênio no interior do Bar Amarelinho, antes que o garçom 

conseguisse fechar totalmente a porta. 

Isso ocorreu, Sr. Presidente, no cenário do Rio de Janeiro, que está à deriva. 

O PMDB, partido que governa o Rio de Janeiro há muitos anos - não é do meu agrado, mas 

infelizmente eu tenho que dizer isto aqui -, está praticamente todo na cadeia; só estão faltando 

mais alguns. E com que autoridade moral este Governo pode reprimir isto ou aquilo? Isso 

significa que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não tem controle; perdeu-se o 

controle sobre a Polícia Militar. O batalhão de choque nessas manifestações faz o que bem 

entende, reprime a torto e a direito como se houvesse uma orientação para gastar o arsenal de 

balas de borracha e de bombas de gás lacrimogênio. 

Sr. Presidente, parte da população do Estado do Rio de Janeiro está vivenciando esse terror. 

No dia 31 de março, haverá novas manifestações que prometem ser muito mais massivas, e eu 

não sei o que poderá acontecer. Poderá acontecer uma tragédia. Parece que é isso que estão 

esperando, porque, como sempre ocorreu no Brasil, para que se tomem providências, deve 

haver um mártir, uma mártir, uma morte, um ferimento grave. 

Apelo para o pouco que resta de bom senso em relação às autoridades do Rio de Janeiro, a 

fim de que atentem para este quadro. No dia 31 de março, haverá grandes manifestações em 

todo o Brasil e também no Rio de Janeiro. E qual padrão será adotado? Será o padrão do 

terror, o padrão da repressão indiscriminada, o padrão de agressão a estudantes, a 

professores, feito de forma indiscriminada por parte de alguns psicopatas, sobre os quais não 

se tem mais controle? 

Portanto, esse é o apelo e essa é a advertência que faço às autoridades do Estado do Rio de 

Janeiro. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posição contrária da oradora a propostas do Governo Federal em tramitação no Congresso 

Nacional sobre limitação de gastos públicos, reformas previdenciária e trabalhista, e sobre 

trabalho temporário e terceirização de mão de obra, prejudiciais ao trabalhador brasileiro.  

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, neste início de 2017, o debate no Congresso Nacional se concentra em quatro 

matérias associadas entre si, que diminuem as proteções previstas ao trabalhador brasileiro na 

Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal de 1988. 

A primeira, a PEC 241 - ou 55 no Senado - já promulgada, congela os investimentos públicos 

por 20 anos em educação, saúde, Previdência Social, assistência social e infraestrutura... 

O Constituinte de 1988 estabeleceu que a base financeira do sistema da Seguridade Social 

seria única, com sua fonte diversificada. 

As empresas passaram a contribuir com parcela do lucro líquido, de 9% a 20%, e da folha 

salarial, de 20%. Os trabalhadores passaram a ser descontados na fonte, em 8% a 11% dos 

seus salários. O Governo contribui com 12%.  

Da contribuição sobre a folha, a sociedade inteira paga a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, que incide sobre a receita bruta das empresas - não importando 

sua atividade - e, portanto, sobre nosso consumo.  

Há ainda recursos de atividades de importação e de loterias e outras receitas. 

A atenção à saúde tornou-se um direito de grupos mais fragilizados definidos em lei, e a 

Previdência passou a atender grandes populações até então excluídas, inclusive das zonas 

rurais. 

A segunda matéria, sobre a terceirização e o trabalho temporário, vai fragilizar mais ainda o 

trabalhador brasileiro, aumentando o desemprego e o subemprego e reduzindo a remuneração.  

A terceirização é advinda do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, do Governo FHC. Quase 20 

anos depois de arquivado na Câmara dos Deputados, o Governo Temer pediu seu 

desarquivamento e pressa para sua votação. Ele foi aprovado numa votação que contou com 

231 votos "sim", 188 "não", 8 abstenções e 55 ausências. Como já estava aprovado no 

Senado, seguiu para a sanção no Palácio do Planalto.  
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A "pejotização" - palavra nova no dicionário - transforma cada trabalhador em pessoa jurídica 

ou empresa, acaba com o 13º salário, com o FGTS, com o seguro-desemprego, com as 

licenças-maternidade e paternidade.  

As mulheres, que somente ganham salários 80% menores do que os salários dos homens, 

terão rendimentos menores ainda.  

Os concursos e a qualidade dos serviços públicos estão em risco, mesmo que continuemos 

pagando mais impostos. 

A terceira e a quarta matérias, que são as reformas da Previdência e trabalhista, a serem 

votadas pela Câmara e pelo Senado, também golpeiam duramente os trabalhadores 

brasileiros.  

Votei contra a PEC 241, contra o PL 4.302/98 e contra o PL 4.330/04, aprovado em 2015, 

sobre terceirização. Também voto contra as reformas da Previdência e trabalhista. 

Sr. Presidente, solicito que este meu discurso seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil e 

pelos meios de comunicação desta Casa. 

Muito obrigada. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Mudança na conjuntura política brasileira em decorrência das manifestações da sociedade 

contra as propostas do Governo Federal de reforma previdenciária e trabalhista e contra a 

aprovação pela Câmara dos Deputados de projeto de lei sobre a terceirização do trabalho. 

Críticas ao Presidente Michel Temer por contrapartidas exigidas dos Estados para a 

renegociação de dívidas com a União. Crise nas instituições públicas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas, inscrevi-me para falar pela Liderança da Minoria não para tratar do tema 

específico, porque esse será tratado na medida do debate, mas para registrar algumas 

questões que surgem na atual conjuntura e que nós precisamos, de alguma forma, encarar, 

opinar e enfrentar.  
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A primeira delas é que percebo nitidamente uma mudança forte na conjuntura política brasileira 

- aliás, esse deve ser o sentimento da maioria aqui -, não apenas pelo impacto que teve na 

sociedade brasileira a votação que esta Casa fez sobre a terceirização, mas também pela 

repercussão dessa sensação, desse sentimento e dessa indignação da sociedade sobre a 

própria decisão do Ministro Celso de Mello, ontem, que recupera um aspecto regimental 

decisivo desse processo. 

De fato, o projeto tinha sido pedido de volta pelo então Presidente Lula. Essa proposta, 

originalmente, era do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a Câmara, 

simplesmente, não deu ouvido ao pedido e colocou para votar como urgência uma pauta que 

não poderia estar aqui. E nunca foi explicado por que ela se manteve aqui. 

Então, o Ministro Celso Mello recuperou o aspecto legal, constitucional e regimental, a 

autonomia dos Poderes, a diferença e a independência entre eles. Mas a pauta foi votada. E, 

obviamente, a repercussão é profundamente negativa - e de forma correta -, porque a 

sociedade já percebeu os impactos dessa decisão. 

Da mesma forma, eu percebo o sentimento da sociedade, que vai mudando o comportamento 

também dos Parlamentares aqui, sobre as duas reformas constitucionais, a trabalhista e a 

previdenciária, que precisam de quórum qualificado.  

Cada vez mais, apesar de se ter estruturado com dinheiro público, a partir do Governo, para 

defesa de uma posição partidária, e não de uma posição de Estado, a batalha da comunicação 

está sendo perdida pelo Governo. E, obviamente, a sociedade não só já percebeu, como luta 

agudamente contra a reforma da previdência, que tirará do sistema previdenciário os 

trabalhadores de menor renda. 

O alcance do benefício não será possível com a reforma da previdência proposta pelo 

Governo, porque faz-se uma reforma em meio a uma crise fiscal - isso é uma reforma da 

Constituição, que não pode ser tratada em meio a uma crise fiscal - e aponta para uma saída, a 

saída dos fundos de investimento, a do capital financeiro e a das restrições centrais aos 

trabalhadores, ao povo brasileiro e, particularmente, às mulheres. 

Bom, dito isso, nós vemos que essa agenda se estende a outras agendas da Casa. E isso é 

muito inquietante para quem se preocupa com a inclusão do povo brasileiro e dos 

trabalhadores.  

O projeto que entrou em debate em dezembro do ano passado sobre a negociação da dívida 

dos Estados definiu a posição do Congresso Nacional. E essa posição foi clara: abre-se a 

negociação sobre a forma de pagamento, faz-se a moratória, sem o estabelecimento de 

contrapartidas. Essa foi a posição do Congresso Nacional, não foi de outro lugar. Foi uma 

decisão tomada aqui, neste Parlamento. 

O Presidente da República, não satisfeito, o que faz? Ele tenta fazer com que todos os Estados 

brasileiros, independentemente das suas economias, das suas características e do momento 

que vivem, sejam engolidos pela agenda nacional, uma agenda de desnacionalização, de 

privatização de ativos e de patrimônio, de restrição de ampliação de políticas públicas, de 

restrição de gastos, de aumento da tributação previdenciária sobre os trabalhadores e de uma 

série de cláusulas impossíveis de serem aprovadas por este Congresso. 

Ora, este Congresso já se posicionou! O que é preciso fazer hoje é solicitar ao Presidente do 

Congresso brasileiro que traga a votação o veto. O que nós tínhamos que fazer neste momento 
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era derrubar o veto do Sr. Michel Temer, para garantir que a posição da Casa prevaleça em 

relação à dívida dos Estados.  

E eu fico pensando, ao olhar, no dia de hoje, para o Estado do Rio de Janeiro, onde cinco dos 

sete Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foram presos; o Presidente da Assembleia 

Legislativa foi conduzido coercitivamente para depoimento; o Governador cassado move 

recursos; e tantos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado estão envolvidos nas 

acusações... E aqui não faço julgamento de mérito. Não estou julgando se são inocentes ou 

culpados. Essa não é uma questão que me cabe. Isso cabe à Justiça, após a apuração, o 

direito de defesa e à finalização do processo judicial. Muito menos defendo a condução 

coercitiva sem que se tenha sido chamado para depoimento. 

O que eu quero dizer é que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não tem hoje comando, 

credibilidade, legitimidade e autoridade pública para votar contra os trabalhadores e colocar em 

pauta o que é exigido por este projeto. 

É uma indignidade o que o Governo Federal traz para o Congresso Nacional, que tem uma 

impossibilidade de resposta, principalmente porque joga os custos nas costas dos 

trabalhadores. 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro está fechada, não tem aulas. Os alunos que se 

formariam no final do ano não conseguiram. Os que precisam se formar no meio do ano não 

conseguirão. E todos os que disputaram vaga ali pelo ENEM não conseguiram assumir sua 

vaga na universidade. 

Isso é uma ilegalidade, pois fere direitos difusos, coletivos, e até mesmo os direitos individuais. 

Essa situação precisa ser revertida. Aquela é a minha universidade. Eu sei como ela funciona. 

Foi a primeira universidade a criar cotas; foi a primeira a ter curso noturno para acolher os 

alunos que trabalham; foi a primeira que assumiu a população mais pobre das escolas 

públicas. E foi essa universidade que fechou por irresponsabilidade do Governo do Estado, há 

tantos anos comandado pelo PMDB do Rio de Janeiro. 

Nós não podemos imaginar que, até nessa agenda, a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro terá o projeto-piloto da privatização da universidade pública. Isso é o que diz a 

Secretária Maria Helena, do MEC, ao propor a mensalidade paga nas universidades públicas. 

É nessa agenda que nós estamos metidos, e é com essa agenda que nós não podemos 

continuar. 

No dia 31 de março, haverá novas manifestações; no dia 28 de abril, haverá greve geral, 

manifestações nas cidades, em todos os Estados. O povo acordou e vem com muito mais força 

do que antes, mantendo a bandeira democrática e mantendo também a bandeira de nenhum 

direito a menos e contra as reformas. 

O povo do Rio de Janeiro, os trabalhadores do Rio de Janeiro, os servidores públicos do Rio de 

Janeiro também não aceitam o projeto que estabelece essas contrapartidas para a 

renegociação da dívida, porque, apesar de eles precisarem do seu salário, do seu 13º e do 

reinício das aulas nas escolas e universidades, eles não podem aceitar que um projeto de 

renegociação faça exigências a um Estado no qual o Parlamento, o Tribunal de Contas e o 

próprio Governo do Estado não têm autoridade moral e política para votar projetos que jogam a 

crise nas costas de trabalhadores e trabalhadoras do Estado. 

Nós podemos ter saídas, sim, pela receita, podemos ter saídas pela mudança do preço do 

petróleo, podemos ter saídas pela renegociação da Lei Kandir, podemos ter várias saídas de 
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revisão das desonerações, dos contratos de terceirização feitos às escuras, mas jamais pelas 

costas dos trabalhadores e do povo do Rio de Janeiro. 

Que se derrube o veto e que não se aprove este projeto! 

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Aprovação pela Comissão de Educação de moção de apoio à preservação da aposentadoria 

especial para profissionais de educação, no âmbito do debate da proposta do Governo Federal 

de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DANILO CABRAL (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Rodrigo, 

quero só dar ciência ao Plenário da Casa de que a Comissão de Educação teve hoje a sua 

primeira reunião deliberativa, apreciando moção proposta por nós, aprovada pela unanimidade 

de seus membros, no sentido de dar apoio à preservação da aposentadoria especial para os 

profissionais da educação. 

A Comissão, sintonizada com o ambiente da educação, deseja que essa moção chegue ao 

conhecimento da Comissão Especial que está analisando a reforma da Previdência, ao Relator 

Arthur Oliveira Maia, para que, a partir dessa manifestação, que reflete o desejo dos 

profissionais da educação, em função de um justo direito que eles têm, preservemos essa 

aposentadoria especial.  

Eu quero aqui agradecer aos pares da Comissão especial da Educação, representada por 

todos os Parlamentares. Ou seja, foi uma decisão suprapartidária. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

053.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 29/03/2017-15:34 



 

844 
 

Publ.: DCD - 3/30/2017 - 181 WELITON PRADO-PMB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do Projeto de Lei nº 5.501, de 2013, sobre a 

obrigatoriedade da adoção, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de protocolo que esteleça 

padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. Presença, 

na Casa, de lideranças políticas do Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais. Atuação do 

orador em prol do atendimento das demandas da municipalidade. Denúncia de irregularidades 

na devolução de recursos decorrentes de equívoco na cobrança de tarifas de energia elétrica. 

Necessidade de votação urgente do projeto de decreto legislativo sobre sustação dos efeitos 

de resolução da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC relativa ao fim da gratuidade do 

transporte de bagagens na aviação comercial. Apoio às mobilizações contra a reforma da 

Previdência Social. Necessidade de realização de auditoria sobre a dívida pública. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem e como Representante. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, o PMB, lógico, vota "sim". É um projeto muito importante, porque os 

dados são alarmantes - 30% das crianças com autismo não têm tratamento no País. O projeto 

é fundamental. Vamos votar "sim". 

Eu queria aproveitar o momento para dizer que é uma grata satisfação receber aqui o 

Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba, Sr. Odeemes Braz, que veio junto com uma 

comitiva: o Vereador Juninho da JR; o Vereador Amaury Braz; o Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social, Sr. Renato Silva Moura; o responsável pelo setor de habitação, Sr. 

Leonardo Silva; o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Sr. Marcos Antônio Moura; e 

o Secretário-Executivo do Sindicato, Sr. Rômulo. 

Eles vieram nos trazer uma série de demandas de Ituiutaba. Inclusive, nós criamos uma 

comissão para a retomada das obras do Estádio Municipal. Já tivemos uma reunião com o 

chefe da assessoria parlamentar do Ministro do Esporte. 

Renato está apresentando também uma grande reivindicação em relação às moradias 

populares em Ituiutaba. Vamos encaminhar uma reunião amanhã com o Ministro das Cidades. 

Outra reivindicação deles é a retomada das obras da BR-154, uma demanda antiga da cidade. 

A obra já está quase concluída, faltam menos de 20%. Estamos tomando providências para 

que essas obras sejam retomadas o mais rápido possível. 

Quanto às obras do PAC na região, vai haver em Monte Alegre, no dia 31, uma audiência com 

o Prefeito da cidade. Causam grande insatisfação a toda a população de Minas, em especial à 

população do Triângulo Mineiro, as obras paralisadas. 

Nós atendemos outra reivindicação com uma emenda individual no valor de 1 milhão de reais 

para as obras do Cemitério Parque da Saudade. O cemitério está totalmente depredado, 

abandonado, não há iluminação. Nós destinamos recurso de 1 milhão de reais, a pedido dos 

Vereadores de Ituiutaba. 
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Garantimos também recurso de 2 milhões de reais para o Hospital São José, onde há UTI 

neonatal. É uma reivindicação antiga. Para a área da saúde, nós garantimos esses 2 milhões 

de reais. 

É uma grande satisfação atender essas demandas. Eu, que já fui Vereador, sei da importância 

de os Vereadores estarem junto da população. 

Eu queria agradecer a presença de V.Exas. 

Aproveito a oportunidade também para fazer uma cobrança à Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL. Ela anunciou mais um erro na conta de luz. De alguns anos para cá, todo 

ano é a mesma coisa, mais um erro. Disse que desta vez vão devolver o recurso, vão devolver 

em média 19%. Em Minas Gerais, seria pouco mais de 10%. 

Eles não estão devolvendo os recursos em sua totalidade. Nós fazemos essa denúncia. A 

devolução teria que ser muito maior. Vão fazer a devolução do valor menor, no mês de abril. 

Quanto às irregularidades que aconteceram nos anos anteriores, a ANEEL chegou a 

reconhecê-las, e até hoje não devolveu nenhum centavo para os consumidores. 

Fica registrada a nossa denúncia. As agências não podem funcionar no nosso País como 

verdadeiras advogadas do respectivo setor, têm que cumprir o seu papel, que é fiscalizar o 

setor. Infelizmente, não é isso que as agências fazem. 

Vemos agora medida da agência responsável pelas empresas aéreas, que queriam cobrar pela 

bagagem, prejudicando os consumidores. 

Inclusive, nós aprovamos requerimento hoje na Comissão de Defesa do Consumidor para 

realização de audiência pública. Eu queria parabenizar o autor do requerimento e os demais 

Deputados. Precisamos votar o projeto de decreto legislativo que revoga essa decisão da 

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, responsável por esse verdadeiro absurdo. 

Nós sabemos que o objetivo é um só. Qual é o objetivo? Com o comércio eletrônico, aumentou 

muito a utilização do avião para transporte de mercadorias. As empresas aéreas querem forçar 

o consumidor a levar menos bagagem, cobram pelas bagagens, não diminuem em nada o 

valor das passagens, e vão transportar mais essas mercadorias, o que prejudica os 

consumidores. 

Isso é um verdadeiro abuso! Nós precisamos votar o mais rápido possível o decreto legislativo 

que susta esses efeitos da ANAC. 

Por fim, eu queria mais uma vez parabenizar toda a população, todos os estudantes, todos os 

sindicatos, todas as entidades, todos os fóruns e todas as Câmaras Municipais que estão se 

mobilizando contra a reforma da Previdência, que não é uma reforma, é a extinção da 

Previdência Social. 

Juntando a terceirização, a reforma trabalhista - o negociado sobre o legislado -, eu pergunto 

quem é que vai pagar uma contribuição durante 49 anos sem interrupção? Não vão mais 

pagar, a Previdência Social vai quebrar, porque os jovens não vão contribuir. Se não houver 

contribuição, como serão pagos os benefícios inclusive para quem já está aposentado? 

O Governo podia acabar com os benefícios, cobrar dos devedores, combater a sonegação, 

fazer a auditoria da dívida pública, acabar com a DRU, por meio da qual promove desvio de 

recursos da Previdência, o que chega a 30%. Então, é uma falácia esse déficit da Previdência. 
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O nosso posicionamento é firme: somos totalmente contra a reforma da Previdência. O 

Governo deveria taxar as grandes fortunas, taxar os bancos e fazer a auditoria da dívida 

pública. 

O maior crime que a Presidente Dilma Rousseff cometeu foi vetar a auditoria da dívida pública. 

Agora nós temos que manter o posicionamento de continuar cobrando a realização de uma 

verdadeira auditoria da dívida pública. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do Projeto de Lei nº 5.501, de 2013, sobre a 

obrigatoriedade da adoção, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de protocolo que esteleça 

padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. Apoio à nota 

da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de repúdio à 

proposta do Governo Michel Temer de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A Minoria orienta o 

voto "sim" ao Projeto de Lei nº 5.501, de 2013. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu aproveito a oportunidade para registrar aqui a nota 

de repúdio da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espirito Santo, contra a 

reforma da Previdência proposta pelo Governo Temer, que foi votada por todos os Vereadores 

e trazida por eles pessoalmente. 

Eles alegam que os colonos, os produtores rurais e os trabalhadores rurais merecem um 

tratamento diferenciado ante o desgaste físico exaustivo que o trabalho na terra exige dessas 

categorias econômicas. 

Assinam a nota os Vereadores Adilson Espíndula, Elmar Francisco Thom, Valdevino Manske, 

Alvaro Roberto Gonçalves, Joel Ponath, Adair Lucht, Arlindo Repke, Clovis Braun, Florentino 

Lauvers, Hilário Boening, Jean Jaques Lauvers, Nelson Miertschink e Rogerio Gums. 

Parabéns à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, que se manifesta contra esse projeto, 

que é um atraso para o Brasil!  

Obrigado, Sr. Presidente. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da não aprovação, pela Câmara dos Deputados, da reforma da Previdência. 

Convocação da população para participação em manifestação contra a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, ontem o Governo golpista de Michel Temer tentou privatizar o ensino superior. Por 

quatro votos de diferença, nós o derrotamos mais uma vez. 

É importante dizer para a sociedade que o derrotamos mais uma vez para que ela compreenda 

que nós podemos derrotar a reforma da Previdência. Para isso, toda a população tem que ir 

para a rua contra este Governo. E quero chamar a atenção dos professores, dos educadores 

deste País: é inadmissível um professor ter que trabalhar 49 anos, até os 70 anos de idade, 

para ter direito à aposentadoria. 

Os professores têm que ir para as ruas pressionar este Governo. Nós temos que derrotá-lo na 

Câmara dos Deputados e nas ruas. 

Fora, Temer! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da não aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposta de emenda à 

Constituição relativa à possibilidade de cobrança de mensalidade de cursos em universidades 

públicas. Expectativa de não aprovação, pela Casa, de proposta de reforma da Previdência 

Social e de apreciação, pelo Plenário, da proposta de reforma trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tivemos em 

plenário a vitória da classe trabalhadora, da população brasileira, ao derrotar o Governo com 

relação à proposta de privatização, de pagamento de mensalidade para alguns cursos 

oferecidos pelas universidades federais. Isso é um atentado contra aqueles que não podem 

estudar, contra os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós da Oposição conseguimos 

nos articular e derrotar essa proposta. 

Precisamos continuar trabalhando no sentido de também derrotar a PEC da Previdência e, 

sobretudo, de criar as condições políticas para trazer para o Plenário a votação da reforma 

trabalhista. Até este momento, a perspectiva é de que seja votada no âmbito da Comissão 

Especial, só com 37 Deputados e Deputadas, sendo que somos 513 no Plenário. Precisamos 

criar condição política para que todos e todas votem por meio do painel eletrônico, colocando 

seu nome, sua digital, para que a população brasileira saiba quem está contra ou a favor da 

sociedade, do nosso País. 

Portanto, nenhum direito a menos! Fora, Temer! 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 
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Expectativa de não aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta de reforma 

previdenciária. Críticas à atuação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

na gestão do Programa Mais Médicos. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Seguindo o companheiro Caetano, 

vou começar com um Fora, Temer! bem forte, que é o que a população brasileira está pedindo. 

Manchete de hoje, Presidente: Planalto diz a aliados: sem reforma da Previdência, Governo de 

Temer acaba. Ótimo! Vamos derrotar a reforma da Previdência e derrubar o Governo Temer 

junto. 

Eles já estão desesperados. A traição na votação da terceirização ampla, geral e irrestrita foi 

além do que esperavam. Ontem eles foram derrotados aqui na tentativa de privatização do 

ensino superior. E vão ser derrotados na reforma da Previdência, não tenham dúvida. É o que 

o povo brasileiro deseja. 

Não adianta essa confabulação que estão fazendo com Henrique Meirelles, com o Relator, que 

é um dos sonegadores da Previdência, diga-se de passagem - foi financiada sua campanha 

pela previdência privada -, porque eles querem aumentar o mercado. Eles não vão conseguir 

pressionar e chantagear os Parlamentares, por mais que usem toda a força do Governo. A 

pressão lá fora é maior. O povo não vai deixar que esta Casa destrua a previdência pública. 

Eu queria, Presidente, novamente denunciar a portaria do Ministério do Planejamento que, de 

forma completamente lesiva aos interesses da família brasileira, passa o Programa Mais 

Médicos - PMM, de obrigatória execução, para execução discricionária, para jogar no 

contingenciamento que vai sair esta semana. 

O Governo corta recursos do Programa Mais Médicos num momento em que o pagamento dos 

salários dos médicos está atrasado, de acordo com o que foi divulgado hoje nos meios de 

comunicação. Isso é um absurdo! É um programa de sucesso e bem avaliado pelos Prefeitos 

de todos os partidos, que não querem que ele acabe. 

O Governo ilegítimo e golpista Temer está destruindo o Programa Mais Médicos. Não paga os 

médicos, que estão abandonando os postos de trabalho, e agora vai... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em audiência pública na Câmara Municipal de Tomar do Geru, Estado 

de Sergipe, destinada a debate sobre Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

relativa a alterações nas regras da seguridade social. Posse da Presidenta do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Feira Nova, Estado de Sergipe, Luciana dos Reis 

Santos. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar a 

felicidade de ter podido participar, no último sábado, na cidade de Tomar do Geru, em Sergipe, 

de um grande debate público com o Prefeito e todos os Vereadores da cidade, com 

representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe - 

FETASE, da Central Única dos Trabalhadores - CUT e de outros movimentos e com a 

população local. 

Por unanimidade, o Prefeito, todos os Vereadores e toda a população da cidade foram 

contrários à aprovação da PEC da Reforma da Previdência. 

Parabéns, Tomar do Geru. 

Quero também registrar e dar como lido, Sr. Presidente, discurso sobre um grande ato 

realizado no domingo, em Feira Nova, onde três centrais sindicais - UGT, CTB e CUT - e o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Feira Nova fizeram um grande debate, 

além de dar posse à Presidenta Luciana dos Reis Santos, que substituiu a ex-Presidenta 

Silvana. 

Parabéns, Feira Nova! 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que no último sábado, 

dia 25, participamos de importante audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores 

de Tomar do Geru, com apoio de todos os Vereadores e do Prefeito Pedrinho Balbino, na 

praça principal do Município, para debater a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, e seus efeitos para toda a população. 

Com o tema Reforma da Previdência é injustiça contra o trabalhador, a audiência pública 

reuniu movimentos sociais, lideranças sindicais e possibilitou diálogo direto com a população 

sobre as consequências da possível aprovação da proposta de reforma da previdência enviada 

por este Governo golpista para a Câmara.  
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Parabenizamos a Câmara de Vereadores por essa importante iniciativa e todos os seus 

Vereadores por entenderem a importância de se mobilizarem e debaterem esse tema que tem 

reflexo tão direto na nossa população.  

Saudamos a CUT, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a FETASE, os movimentos sociais, os 

artistas populares e toda a população pela participação nesse grande ato. 

Esse é um tema que precisa ser muito debatido, para que a sociedade tenha conhecimento 

real do que é essa proposta do Governo. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para parabenizar o Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Feira Nova, em Sergipe, pela posse de sua nova 

Presidenta, a companheira Luciana dos Reis Santos, ocorrida no último domingo, dia 26 de 

março de 2017.  

A solenidade, realizada no Clube Comunitário de Feira Nova, teve também a presença de 

representantes das três grandes centrais sindicais: a Central Única dos Trabalhadores - CUT, a 

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB e a União Geral dos Trabalhadores 

- UGT, à qual o sindicato de Feira Nova é filiado. 

A Presidenta Luciana substitui a ex-Presidenta Silvana, eleita Vereadora e atual Presidenta da 

Câmara de Vereadores de Feira Nova.  

Deixamos aqui os nossos parabéns, na certeza de que a nova Presidenta realizará uma grande 

gestão, sempre em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Município de Feira 

Nova.  

A posse também foi prestigiada por diversos Vereadores e sindicatos de toda a região, 

incluindo o Polo Sindical do Alto Sertão e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Sergipe - FETASE. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa do fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal. Anúncio de participação do Ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, em audiência na Comissão Especial da Reforma da Previdência. 

Elogio ao Presidente da República, Michel Temer, e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Blairo Maggi, pela majoração dos valores de multas aos frigoríficos em face de 

descumprimento de normas sanitárias. 

________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, eu quero fazer minhas as palavras de V.Exa. Realmente nós 

precisamos e devemos fortalecer a Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão de extrema 

importância para a segurança do País. É o órgão que está nas BRs e nas divisas. As maiores 

apreensões de drogas oriundas de contrabando estão sendo feitas pela Polícia Rodoviária 

Federal. São profissionais competentes, e, eu não tenho dúvida nenhuma de que, devido à 

defasagem no quadro funcional da categoria e à falta de policiais, diversos postos estão sendo 

fechados. Há falta de policiais em nossas fronteiras, em especial com o Paraguai, como em 

Ponta Porã e outros lugares. 

Eu tenho convicção de que o Presidente Michel Temer, por meio do nosso Ministro Osmar 

Serraglio, irá olhar com muito carinho o quadro funcional da Polícia Rodoviária Federal e 

chamar os novos concursados. 

Eu quero dizer ainda que daqui a pouco, a partir das 10 horas, o Ministro Henrique Meirelles 

estará na Comissão da Reforma da Previdência, onde falará sobre este tema. É lógico que 

nós, na condição de Parlamentares, vamos solicitar que, para algumas indústrias, seja revisto o 

retorno da cobrança de determinados impostos. 

Na verdade, foi dado um benefício de desconto nos impostos, anos atrás, para se ganhar a 

eleição, e agora o Governo está voltando a cobrar o imposto original. Porém, diversas 

empresas precisam ser olhadas com mais atenção, para que não quebrem. Então, o Ministro 

Henrique Meirelles estará agora na Comissão, no Plenário 2, para debater a Previdência, e nós 

também vamos abordar este assunto. 

Eu quero parabenizar o Presidente Michel Temer e o Ministro Blairo Maggi porque, no dia de 

ontem, foi sancionado o decreto que muda as multas para os frigoríficos e produtores de 

produtos de origem animal. A partir de agora, a multa, que era de 15 mil reais, foi para 500 mil 

reais, além de ter ficado mais rigorosa a maneira de trabalhar dos fiscais sanitários. 

Este é um decreto muito importante porque vai dar mais segurança aos nossos consumidores 

de alimentos de origem animal. Há 65 anos esse decreto não era revisto, e ontem foi feita essa 

revisão. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que neste momento nós estamos recuperando a 

credibilidade mundial. O Irã, por exemplo, vai começar a importar novamente as nossas 

carnes. Isso é de extrema importância, mas nós também precisamos dar mais segurança ao 

nosso consumidor. Com esse decreto, eu não tenho dúvida nenhuma de que um fiscal, ao 

chegar a um frigorífico ou a um ambiente com problemas, não vai mais acobertá-lo. Ele vai 

multar, vai prender, vai fechar, porque agora a lei ficou rigorosa tanto para o fiscal como para o 

proprietário do estabelecimento. 
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Era isso o que tinha a dizer. 

Parabéns ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em especial ao Ministro 

Blairo Maggi. 

Muito obrigado, Deputado Carlos Manato. 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância de audiência sobre o empoderamento das mulheres. Retorno para o Senado 

Federal de proposição relativa à implantação de medidas de combate à corrupção após 

conferência de assinatura de apoio popular pela Câmara dos Deputados. Expectativa de 

celeridade na tramitação da matéria. Congratulações aos Senadores pelo debate sobre 

proposta do fim do foro privilegiado. Defesa de condições especiais para o agricultor familiar na 

proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

colegas Parlamentares, gostaria de destacar a importante audiência que ocorrerá hoje aqui 

sobre empoderamento das mulheres e também a exposição de quadros, que traz frases 

relevantes de Deputadas, enaltecendo o papel das mulheres. 

Chegamos à conclusão de que aqui no Brasil, mesmo que a mulher viva em média até 7 anos 

a mais do que o homem, por ela ter jornada dupla, ou jornada tripla - trabalha 18 horas por dia -

, ela tem que ser olhada com diferencial, principalmente na reforma da Previdência. Não 

estamos em condições de comparar o Brasil com os países da Europa na questão feminina. 

Quero enaltecer as mulheres e dar meus parabéns pelo empoderamento que elas merecem. O 

homem que levantar a mão contra uma mulher - ainda há muita violência - não merecerá ter 

nascido. (Palmas.) Nesse sentido, nós temos cada vez mais acabar com a violência contra as 

mulheres. 
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Sr. Presidente, gostaria ainda de aproveitar este instante para dizer que voltou para o Senado - 

foram conferidas as 1 milhão e 700 mil assinaturas pela Câmara, e está tudo o.k. - o projeto 

das 10 Medidas contra a Corrupção. Esperamos que agora o Senado faça seu trabalho, agilize 

a tramitação do projeto, para que ele realmente dê resultados. 

Quero também parabenizar o Senado pela discussão do foro privilegiado, essa prerrogativa 

que nós temos. Somos diferentes perante a Constituição, mas acho que todos têm que ser 

iguais. 

Eu sempre digo que foro privilegiado é sinônimo de impunidade. Por isso, nós temos que 

acabar com esse privilégio de cerca de 40 mil pessoas no Brasil. Essas pessoas já estão 

sendo privilegiadas na reforma da Previdência! Nós estamos fazendo uma reforma para quem 

mora no porão! O andar de cima não está sendo atingido. 

Essa é a nossa preocupação. O segurado especial, o nosso agricultor familiar, tem que ser 

olhado diferentemente na reforma da Previdência. 

Era isso, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de mobilizações em todo o Brasil contra medidas do Governo Michel Temer de 

retirada dos direitos da população brasileira. Reprodução da convocação das Centrais 

Sindicais para paralisação no dia nacional de luta contra as propostas de reforma 

previdenciária e trabalhista e contra o projeto de terceirização aprovado pela Câmara dos 

Deputados. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaria que fosse considerado como lido o meu pronunciamento, sob o título: No dia 31 de 

março, as ruas podem derrotar Temer.  
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Depois das manifestações grandes do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e do dia 

15 de março, depois de ver o que é a reforma da Previdência para destruir direitos dos 

trabalhadores, depois de ver aprovada nesta Casa o projeto das terceirizações, que são um 

massacre sobre os trabalhadores brasileiros, e, ainda, depois de ver a tramitação da reforma 

trabalhista, o povo brasileiro despertou. 

Haverá grandes manifestações no dia 31 de março. Esperamos que as ruas estejam cheias, 

que a resposta ao Governo golpista seja enorme. Somadas inclusive as denúncias de 

corrupção envolvendo todo o Governo Temer, haverá, no dia 31, as maiores manifestações, 

apontando no sentido de greve geral contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e 

as terceirizações. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mês de março trouxe um novo alento para todos os 

que sonham e lutam por um país mais justo: acabou a paciência da população com o Governo 

Temer e suas medidas antipovo. A população saiu às ruas no dia 8 de março, Dia Internacional 

da Mulher, e no dia 15 de março, um dia nacional de lutas que reuniu 200 mil manifestantes só 

na Avenida Paulista, além de contar com atos em todas as capitais e na maioria das grandes 

cidades. 

Agora a convocação é para o dia 31 de março, um novo dia nacional de lutas contra o 

desmonte da Previdência, contra o projeto de terceirização votado aqui na Câmara e contra as 

demais medidas de Temer que retiram direitos da população. O ato é convocado pela Frente 

Povo Sem Medo e pela Frente Brasil Popular. 

Já estão marcados atos em todo o País. Na cidade de São Paulo, será às 16 horas, na 

Avenida Paulista. O 31 de março serve também como preparação para a greve geral definida 

pelas centrais sindicais para o dia 28 de abril. 

A mobilização aumentou ainda mais com o grande desgaste sofrido pelo Governo com a 

aprovação do projeto de lei das terceirizações de forma geral e irrestrita. Aos poucos, apesar 

de todo o bloqueio da chamada grande mídia, a população vai se dando conta do enorme 

retrocesso aprovado a toque de caixa pela maioria governista. Soma-se a isso a continuidade 

das denúncias de corrupção, que vão da Lava-Jato à Operação Carne Fraca, aumentando a 

ojeriza popular às manobras descaradas, como a anistia ao caixa dois e a tentativa de livrar 

Temer da cassação no Tribunal Superior Eleitoralý - TSE. 

As principais categorias estão mobilizadas, com destaque para os profissionais da educação 

tanto da rede municipal de São Paulo como da estadual. Mas o chamado do dia 31 é geral e 

irrestrito, já que a terceirização e a reforma da Previdência atingem, de um modo ou de outro, o 

conjunto da população que vive do trabalho. 

Nesta segunda-feira, dia 27, os profissionais de educação do Município votaram em 

assembleia, com participação de 8 mil pessoas, a continuidade do movimento grevista até o dia 

31.  

Além dos educadores municipais, a categoria estadual, vinculada ao Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP, também fará parte da manifestação, 

com paralisação marcada para acontecer entre os dias 28 e 31 de março.  
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Os educadores estão na linha de frente e, mesmo com as manobras de Temer, não caíram no 

falso recuo de separar os regimes de Previdência, pois sabem que, se a reforma passar em 

âmbito federal, a perda de direitos será para todos e que a tal separação não passou de mais 

um engodo do golpista. 

Diante dos duros ataques do Governo Temer, não resta outra saída ao povo brasileiro do que 

sair às ruas e protestar. Grandes ataques exigem grandes lutas. Por isso, o movimento precisa 

ser ampliado nos bairros, escolas e fábricas, na conversa com familiares, amigos, vizinhos. 

As últimas votações na Câmara dos Deputados - como a terceirização, em que o Governo 

obteve uma vitória apertada, e a PEC da cobrança de cursos de pós-graduação, quando o 

Governo foi derrotado, pois não alcançou o número mínimo para emenda constitucional - 

mostram que é possível, sim, derrotar a reforma da Previdência. Mas, para isso, a pressão terá 

que ser intensa, uma vez que o Governo usa de todos os meios para garantir sua vitória e deve 

intensificar o terrorismo com mentiras sobre a Previdência Social, contando com o apoio da 

grande mídia e do capital financeiro.  

Por isso, os trabalhadores estão corretíssimos em elevar o tom. O chamado de uma greve 

geral unitária é um grande passo para derrotar as reformas de Temer e impedir mais 

retrocessos. 

Nosso mandato se coloca, desde já, à disposição das manifestações. Estaremos amanhã na 

Avenida Paulista, junto com o povo, cerrando fileiras contra os ataques de Temer. Estaremos 

também na preparação da greve geral, instrumento legítimo de resistência dos trabalhadores e 

do conjunto da população em defesa dos seus direitos. 

Segue abaixo, na íntegra, a convocação comum para o dia 28 de abril, aprovada na reunião 

das centrais sindicais. 

Muito obrigado. 

CONVOCAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

As Centrais Sindicais conclamam seus sindicatos, federações e confederações a paralisarem 

suas atividades no dia 28 de abril.  

O objetivo é enviar ao governo um contundente alerta de que a sociedade e a classe 

trabalhadora não aceitarão as propostas da reforma previdenciária, trabalhista e o projeto de 

terceirização aprovado pela Câmara dos Deputados, no último dia 23 de março. 

Na opinião das lideranças, trata-se do desmonte da previdência pública e a retirada dos direitos 

trabalhistas, garantidos pela CLT. 

Por isso, conclamamos toda a sociedade, neste dia, a demonstrarem o seu descontentamento, 

ajudando a paralisar o Brasil. 

São Paulo, 27 de março de 2017 

- Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB 

- Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB 

- Central Única dos Trabalhadores - CUT 
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- Força Sindical - FS 

- Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST 

- União Geral dos Trabalhadores - UGT 

- Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB 

- Intersindical 

- CSP-Conlutas 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 395, de 2014, sobre a 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Recebimento pelo orador de 

manifestações das Câmaras Municipais de Pilões e de Pedras do Fogo, Estado da Paraíba, em 

repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da 

seguridade social. Solicitação dos vereadores paraibanos aos representantes do Estado no 

Congresso Nacional de rejeição da matéria. 

________________________________________ 

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

grande vitória aqui, derrotando a Proposta de Emenda à Constituição nº 395, de 2014, que 

queria abrir as portas para a privatização das universidades e dos institutos federais de 

educação tecnológica.  

Hoje, recebi documentos de duas Câmaras Municipais da Paraíba. O primeiro é da Câmara 

Municipal de Pilões, assinado pelo seu Presidente, o Vereador Francisco Flor de Souza. Trata-

se de cópia de requerimento aprovado por aquela Casa Legislativa sobre moção de repúdio em 

desfavor do Ministro da Previdência Social e do Presidente Michel Temer e sobre envio de 

correspondência os Parlamentares representes da Paraíba no Congresso, solicitando que 

votem contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

O outro documento é da Câmara Municipal de Pedras de Fogo, também na Paraíba. Trata-se 

de ofício assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, o Vereador José Itamar Monteiro da 

Silva, manifestando o descontentamento daquela Casa com a PEC 287 e pedindo que cada 

Parlamentar da Paraíba no Congresso vote contra a proposta. 
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Solicito o registro nos Anais desses dois documentos. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Estado da Paraiba 

Câmara Municipal de Pilões 

Casa de "Carlos Hermógenes da Costa Lyra". 

Requerimento Nº 001/2017 

Pilões 24 de Fevereiro de 2017 

Requerimento 

Sr. Presidente. 

Aprovado 

Os Vereadores que este subscreve requer moção de repúdio. 

Os vereadores que este subscreve requer de V.ex.ª após apreciação e votação seja 

encaminhada moção de repúdio em desfavor do Ministro da Previdência Social e do Presidente 

Michel Temer. 

Requer ainda que seja aprovado requerimento solicitando aos Deputados Federais e 

Senadores da Paraíba que se posicionem contrários as mudanças da Previdência mantendo as 

regras atuais de aposentadorias. 

João Antônio S. da Silva 

Antônio dos Santos 

Diógenes da Costa Rodrigues 

Sebastião Antônio de Medeiros 

Edilson Mendes da Silva 

Antônio Mateus da Silva 

Marivaldo Guedes da Silva 

Agamenon Freire Fernandes 

Francisco Flor de Souza - Presidente 

 

Câmara Municipal de Pedras de Fogo 

Casa Antônio Pereira Gomes Filho 
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Ofício/GAPRE/nº 066/2017 

Em, 23 de março de 2017. 

Senhores Deputados Federais e Senadores, 

Servimo-nos do presente para informa a Vossa Excelência, que foi aprovado por unanimidade 

dos Vereadores presentes a Sessão Ordinária, realizada no dia 22/03/2017, o requerimento 

verbal do Vereador Fabiano da Silva Albuquerque, acostado por todos os Edis presentes à 

Sessão, onde foi solicitado ao Presidente que encaminhe correspondência à todos os 

Deputados Federais e Senadores representantes da Paraíba, informando o posicionamento 

contrário de todos o Edis desta Casa Legislativa, em relação ao atual Projeto de Reforma da 

Previdenciária em análise no Congresso Nacional. 

Justificativa: 

Somos abordados por vários setores de trabalhadores da iniciativa privada e servidores 

públicos do município, questionando sobre os principais pontos da Reforma Previdenciária em 

análise no Congresso Nacional, no tocante ao tempo de contribuição e idade mínima. 

No nosso entendimento, a proposta tal como foi apresentada fere a nossa Constituição e a 

Legislação Trabalhista. 

O vereador é político mais próximo da população, e todos os setores de trabalhadores do 

nosso município clamam que sejam efetuadas alterações no atual projeto, notamente no que 

se refere ao tempo de contribuição de 49 anos e 65 anos de idade mínima para apostadoria. 

Na qualidade de representantes da população Pedrafoguense, devemos expor o clamor dos 

trabalhadores de todas as categorias e com elas estamos solidários. 

Como sendo Vossa Execelências os nossos representantes no Congresso Nacioanal 

solicitamos encarecidamente que os nobres Deputados Federais e Senadores/PB, não 

aprovem Projeto de Lei com a atual redação. 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima por Vossas Excelências e 

encaminhamos os pleitos para as devidas providências. 

Atenciosamente, 

Vereader José Itamar Monteiro da Silva 

Presidente 

Aos 

Exmºs. Srs. 

DD. Deputados Federais e Senadores da Paraíba 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Exame das proposições do Governo Federal em tramitação no Congresso Nacional sobre 

limitação de gastos públicos, trabalho temporário e terceirização de mão de obra e sobre as 

reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, neste início de 2017, o debate no Congresso Nacional se concentra em quatro 

matérias associadas entre si que diminuem as proteções previstas ao trabalhador brasileiro na 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e na Constituição Federal de 1988. 

A primeira, a Emenda Constitucional nº 95, de 2016 - Proposta de Emenda à Constituição nº 

241, de 2016, na Câmara, e Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, no Senado -, 

já promulgada, congela por 20 anos os investimentos públicos em educação, saúde, 

previdência social, assistência social, infraestrutura... 

O Constituinte de 1988 estabeleceu que a base financeira do sistema da seguridade social 

seria única, com sua fonte diversificada. Ele se preocupou com o que vem sendo desmontado 

neste início de 2017. As empresas passaram a contribuir com parcela do lucro líquido de 9% a 

20% e da folha salarial de 20%; os trabalhadores, descontados na fonte de 8% a 11% dos seus 

salários; o Governo, com 12%. 

Da contribuição sobre a folha, a sociedade inteira paga a Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que incide sobre a receita bruta das empresas, 

não importa sua atividade, e, portanto, sobre nosso consumo. Há ainda recursos de atividades 

de importação, de loterias e outros que compõem a base financeira do sistema da seguridade 

social estabelecido na Constituinte de 1988. 

A atenção à saúde tornou-se um direito de grupos mais fragilizados definido em lei e a 

Previdência passou a atender grandes populações até então excluídas, inclusive nas zonas 

rurais. 

A segunda matéria, sobre a terceirização e o trabalho temporário, vai fragilizar mais ainda o 

trabalhador brasileiro, aumentando o desemprego e o subemprego e reduzindo a remuneração. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho - OIT, o desemprego hoje atinge 12 milhões 

de brasileiros e atingirá 14 milhões até 2018, com essa mudança brusca causada pela 

terceirização. 
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A terceirização é advinda do Projeto de Lei nº 4.302, de 1998, do Governo FHC. Quase 20 

anos depois de arquivada na Câmara dos Deputados, o Governo Temer pediu o seu 

desarquivamento e pressa na sua votação. O projeto foi aprovado com 231 votos "sim", 188 

"não", 8 abstenções e 55 ausências. Como já estava aprovado no Senado, o projeto seguiu 

direto para a sanção no Palácio do Planalto. 

A "pejotização" - palavra diferente, que não sei se vai ser incluída no dicionário brasileiro - 

transforma cada trabalhador em pessoa jurídica, em empresa, e acaba com 13º salário, FGTS, 

seguro-desemprego, licença-maternidade e licença-paternidade. As mulheres, que já ganham 

somente 80% do salário dos homens, terão rendimentos menores ainda. O empregado direto 

será forçado a virar temporário ou terceirizado. Todos ficarão mais longe da aposentadoria. 

Hoje, os terceirizados já vivem uma situação pior: trabalham 3 horas a mais por semana, 

recebem 24,7% a menos, são vítimas de 80% dos acidentes fatais no trabalho, são 90% dos 

resgatados de condições análogas à escravidão. 

Os concursos e a qualidade dos serviços públicos estão em risco, mesmo que continuemos 

pagando mais impostos, como já vem sendo anunciado pelo Governo. 

A terceira e a quarta matérias, que são as reformas da Previdência e trabalhista, a serem 

votadas pela Câmara e pelo Senado, também golpeiam duramente os trabalhadores 

brasileiros. 

Votei contra a PEC 241/16 e contra o PL 4.302/98, da terceirização. O Ministério Público do 

Trabalho considera a proposta da terceirização aprovada inconstitucional e o Procurador-Geral 

Ronaldo Fleury disse que enviará pedido de veto integral ao Presidente Temer. 

Vamos resistir para impedir essas maldades do Governo Temer contra a classe média, a 

classe trabalhadora e os servidores públicos. 

Sr. Presidente, eu solicito a divulgação deste meu pronunciamento no programa A Voz do 

Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - V.Exa. será atendida. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Realização de Comissão Geral na Câmara dos Deputados para debate sobre regras de 

conteúdo local para a indústria de petróleo e gás no Brasil. Pesar pela aprovação de projeto de 

lei sobre terceirização de mão de obra. Críticas à proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. Expectativa de rejeição da matéria em votação na Câmara dos Deputados. 

Repúdio a medidas do Governo Michel Temer relativas aos trabalhadores. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, hoje pela manhã, nesta Casa, foi realizada uma Comissão Geral que tratou da 

redução do conteúdo local na indústria de petróleo e gás no Brasil. Antes nós tínhamos regras 

de conteúdo local da seguinte maneira: as empresas de petróleo e gás tinham que utilizar 70% 

a 80% não só de mão de obra brasileira, mas também de equipamentos fabricados no Brasil. 

Era como se fosse quase a nacionalização de todo o ciclo do petróleo.  

Tivemos a oportunidade de observar que muitos dos que falaram aqui compartilham da nossa 

preocupação, porque este Governo, em um primeiro momento, entregou o pré-sal. Na 

sequência, ele enviou à Casa a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016 - no 

Senado, virou Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016 -, que congela por 20 anos 

investimentos neste País. Na renegociação de dívidas com Estados, o Governo está fazendo 

terrorismo para cima dos Governadores e, principalmente, para cima dos servidores públicos e 

daqueles que dependem dos serviços públicos de cada Estado, de cada Município, que 

sinalizam com a piora significativa. 

Foi aprovada na semana passada, contra o voto do Partido dos Trabalhadores e de muitos 

Parlamentares desta Casa, a terceirização, que é a precarização das relações de trabalho. E, 

agora, está na pauta a dita reforma da previdência, que de reforma não tem nada. Trata-se do 

desmonte da previdência pública neste País. 

Então, ao juntarmos as coisas, observamos que este Governo, que não teve voto, que chegou 

ao poder por um golpe que aconteceu aqui, começa a trabalhar para a retirada de direitos dos 

trabalhadores, do povo brasileiro, como se eles estivessem endividando o País, como se 

fossem os responsáveis pela crise. Pelo contrário, nós sabemos que o povo brasileiro - temos 

uma população de mais de 200 milhões - é que consegue dar resposta aos problemas da crise 

que ocorre no País. 

Nós temos um dos maiores mercados consumidores do mundo, a quinta maior população do 

planeta. O Brasil tem o quinto maior território do mundo e já foi a sexta maior economia, no 

Governo do Presidente Lula - hoje, voltou a ser a nona economia. Ou seja, nós estamos entre 

os 10 maiores do mundo, e não é possível que este Governo continue com complexo de vira-

latas e fique se dobrando o tempo todo para as grandes nações, principalmente para o capital 

internacional, entregando as nossas riquezas, cassando direitos dos trabalhadores, cassando 

direitos do povo brasileiro e, dessa forma, deixando a nossa população muito vulnerável, quer 

seja na prestação de serviços públicos, quer seja na garantia dos seus direitos, como é o caso 

da previdência. 

Tivemos uma audiência pública em Cuiabá há 3 semanas, convocada pelo Deputado Estadual 

Valdir Barranco e realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o nosso apoio. 

Levamos o Senador Pimentel para discutir a reforma da previdência. Reunimos ali mais de mil 
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pessoas. Temos promovido algumas audiências públicas pelo interior do Estado. Amanhã, 

teremos uma na Câmara de Vereadores da Capital, para debatermos com profundidade esse 

tema que afeta tantos brasileiros. 

Sr. Presidente, nós sabemos que, com a mobilização da população, vai ficando cada vez mais 

difícil serem aprovadas essas propostas que retiram direitos. A terceirização, a que não deram 

muita importância, teve uma diferença pequena de votos para o Governo Federal: 43.  

Ontem, tivemos aqui uma vitória. Foi votada uma PEC que permitia às universidades públicas a 

possibilidade de cobrar mensalidade de cursos de pós-graduação lato sensu. A proposta foi 

rejeitada, pois faltaram quatro votos para a sua aprovação.  

Temos certeza de que se continuarmos a mobilização em todas as Câmaras de Vereadores, 

em toda a sociedade, centrais sindicais, associações, nós haveremos de barrar, sim, a dita 

reforma da previdência, que deverá ser votada nos próximos dias. 
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Sumário 

Importância da reforma previdenciária. Compromisso do orador com a defesa dos 

trabalhadores brasileiros na apreciação da matéria. Apresentação à Presidência da Casa de 

proposta de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigação de facções 

criminosas. Indignação com o poder de presidiários no Brasil. Indignação com a falta de 

providência das autoridades competentes diante da denúncia de ameaça de morte sofrida pelo 

orador. Compromisso de exercício do mandato parlamentar em prol da população carente do 

Estado do Amazonas. Preocupação com o baixo índice de domicílios com rede de saneamento 

básico no Estado do Amazonas. 

________________________________________ 

O SR. SABINO CASTELO BRANCO (PTB-AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, no Grande Expediente, tratar de algumas questões 

relacionadas ao meu Estado e ao povo brasileiro. 
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Eu gostaria de começar falando um pouco da reforma da Previdência. Nós sabemos da 

responsabilidade que temos com o povo brasileiro, no que diz respeito à reforma da 

Previdência. Hoje o Brasil inteiro está assustado e não aceita uma reforma do jeito que está. 

Nós queremos, sim, uma reforma. Nós não queremos que a Previdência quebre e que de 

repente chegue um dia e não se tenha como pagar os aposentados, as pensionistas. Isso seria 

pior, mas nós queremos uma reforma justa, para que não prejudique o trabalhador brasileiro, 

que já é tão prejudicado com tantos desvios de dinheiro público. O milhão já ficou humilhado 

neste País, porque agora só se fala em bilhão; não se fala mais em milhões de reais, fala-se 

em bilhões. 

O povo brasileiro, o menos favorecido, o pobre tem que pagar essa conta? No final o povo que 

ganha um salário mínimo, que ganha dois salários mínimos é que vai pagar esta conta? É esse 

povo que tem que passar pela mudança da idade mínima da mulher de 60 anos para 65 anos? 

É esse povo que precisará de 49 anos de contribuição para poder se aposentar? A pessoa vai 

morrer e não vai se aposentar. 

Então eu quero deixar minha posição bem clara aqui. Mesmo apoiando o Governo Temer e 

acreditando nele - ele é o Presidente do nosso País, e nós temos que acreditar neste momento 

-, nós não podemos fugir da responsabilidade e temos que saber que ele é o Presidente da 

República, mas não devemos aceitar tudo que venha para prejudicar o povo ou o trabalhador 

brasileiro. Isso eu jamais faria aqui, porque quem me trouxe a esta Casa, abaixo de Deus, foi o 

povo do meu Estado. Eu jamais faria algo para prejudicar o trabalhador humilde, o povo menos 

favorecido, que já sofre com o problema da saúde, com o problema da educação, da 

segurança. 

No meu Estado, há crianças a essa hora que não tiveram o direito de tomar o café, há crianças 

a essa hora que não tiveram o direito de ter o almoço na sua mesa. Há pais de família que 

estão desesperados, porque não têm emprego, queriam ganhar pelo menos um salário 

mínimo, e, de repente, vem agora uma reforma que pode achatar mais ainda o salário do 

trabalhador brasileiro. 

Jamais votarei pela emoção, jamais votarei em troca de alguma coisa. Não posso fazer isso, 

porque essa reforma vai ser para o resto da vida do nosso povo, e não há mais volta. Mas eu 

creio que nós vamos discutir isso até o último instante para que possamos mudar. Não pode 

ser da forma que está. Queremos, sim, uma reforma, mas uma reforma que não venha para 

prejudicar os trabalhadores, principalmente, os menos favorecidos. 

Eu também gostaria de falar aqui, Sr. Presidente, de um tema que eu trouxe a esta Casa e pelo 

qual tenho sido alvo de ameaça de morte todos os dias. Hoje eu vejo os bandidos soltos, o 

crime organizado comandando de dentro dos presídios federais todo tipo de crime neste País. 

E eu tenho que andar escondido ou andar escoltado, devido à coragem que tive de propor uma 

CPI nesta Casa, para que possamos combater as facções criminosas deste País, facções 

criminosas que comandam de dentro de um presídio federal a pena de morte. 

No meu Estado, o Amazonas, três homens comandam três facções. Um é conhecido no 

submundo do crime, um criminoso que não deveria mais estar neste País, e se chama Marcola, 

o líder do PCC, que comanda o crime de dentro de um presídio federal, mandando matar e 

decidindo quem tem que morrer neste País. No meu Estado, eles decidiram que tinham que 

matar 60 pessoas. 

Eu ouvi aqui um dia desses uma Deputada falar que durante tantos meses mataram 10 

pessoas em um presídio no Maranhão. No meu Estado eles condenaram, de uma vez só, e 



 

865 
 

mataram, em um dia, 60 pessoas. Não interessa se eram criminosos. No meu País, não há 

pena de morte. 

Hoje há um estado paralelo, há governos paralelos que se chamam Primeiro Comando da 

Capital - PCC, Comando Vermelho e Família do Norte - FDN. Eles têm uma constituição do 

crime, Sr. Presidente, e decidem quem é condenado e quem não é condenado. 

Eu propus esta CPI - e espero que o Presidente desta Casa possa instalá-la - para podermos 

investigar as facções criminosas que estão em todos os segmentos da sociedade. Eles estão 

mais organizados, Deputado, do que o próprio Governo. 

O cronograma do PCC é como o de uma multinacional: eles têm recursos para assessoria de 

imprensa; eles têm recursos para pagar bolsas de estudo e formar vários advogados que 

comandem juntamente com eles. Como pode sair um comando de dentro de um presídio 

federal, se não há conivência de advogados ou de autoridades? Não há como isso acontecer, 

pois eles não são mágicos. 

Não contentes, foram para o Estado de Roraima: mataram mais 30. Não contentes, foram para 

o Rio Grande do Norte: se não me falha a memória, mataram mais 28. E o pior: foram mortes 

cruéis, em que eles condenaram à morte e ainda disseram como tinha que ocorrer. Nem o 

Estado Islâmico age dessa forma e nem na Síria aconteceu isso. Eles não mataram com um 

tiro na cabeça. Eles decapitaram suas vítimas, jogaram as cabeças no chão e jogaram bola 

com cabeças de seres humanos. Eles tiraram braço, tiraram perna, tiraram o corpo para um 

lado e jogaram no meio da prisão. Depois, amontoaram tudo em cima de um carro e jogaram 

na mídia social, desafiando a todos e mandando um recado para o Governo, para o Poder 

Judiciário e para a polícia do meu País: eles estão comandando a segurança. 

Hoje eu sou vítima de três - desculpem-me a expressão - vagabundos, criminosos. Eu não 

arredo o meu pé, não retiro uma vírgula e só sossego quando esta CPI for instalada e 

pudermos investigar as facções criminosas para saber como essas armas entram neste País, 

saber como entra tanta droga neste País. Menores de 13, 14, 15 anos são recrutados para 

serem os verdadeiros policiais das favelas e dos bairros carentes do meu Estado e de todo o 

País. São três homens: um se chama Fernandinho Beira-Mar, outro se chama Marcola e outro 

se chama Zé Roberto, da Família do Norte. 

Eu gostaria de dar alguns dados aqui. Em apenas 15 dias, 133 pessoas foram mortas nos 

presídios. O PCC tem 40 mil homens e domina 200 mil homens no Brasil - um exército. A 

arrecadação do PCC com o crime organizado, no ano que passou, foi de 300 milhões de reais. 

Eles estão infiltrados em todo tipo de crime, até nas torcidas organizadas. Quando um preso 

entra na cadeia, ele já tem que decidir de qual facção criminosa vai participar. Uma das três 

facções - PCC, Comando Vermelho e Família do Norte - ele têm que escolher, senão morre. 

Lá, ele já é recrutado e está condenado a ser um criminoso profissional. 

O Comando Vermelho conta com 25 mil homens e tem arrecadação de mais de 50 milhões de 

reais. 

A Família do Norte, que domina o Norte todo, conta com 200 mil homens. O meu Estado faz 

fronteira com a Colômbia, o Peru e o Brasil - a tríplice fronteira. No dia em que se instalar esta 

CPI, nós vamos até lá, para ver como é guardada as nossas fronteiras. Onde está o Exército 

Brasileiro, que não se apresenta? Esses homens todos estão nos quartéis. Por que não vão 

para as fronteiras? A Polícia Federal não vai dar conta, pois não tem contingente. 
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Eu estive há pouco tempo na cidade de Tabatinga, e lá são vistas mais de mil lanchas 

pequenas saindo do Brasil e entrando nele, fazendo o querem, e a fiscalização é zero. Esses 

homens comandam o País como se fossem um Presidente da República, e o são, só que do 

crime organizado. Eles dão ordem de dentro do presídio. 

Nós perdemos muito, quando o Governo fez acordo com o conhecido bandido Marcola, para 

que houvesse paz na cadeia. Polícia e Justiça não podem fazer acordo com bandido, com 

criminoso. Esse Marcola tinha que ficar trancado dentro de um cofre. Eles não têm alma. Eles 

não têm sentimento. Quando fizeram essa verdadeira chacina no meu Estado, eles arrancaram 

o coração das pessoas, colocaram na mão e tiraram fotos para postar nas redes sociais. Eles 

arrancavam as vísceras das pessoas. Aparecia eles arrancando. Tiraram os olhos. Um homem 

desses não pode ser um ser humano. E estão continuando. 

Eu estava na minha residência, numa chácara minha, quando eles invadiram, Deputado que 

também faz parte da polícia... 

O Sr. Alberto Fraga - Depois eu queria pedir um aparte a V.Exa. 

O SR. SABINO CASTELO BRANCO - Vou conceder-lhe. Nós somos da Comissão de 

Segurança. Eu também sou policial. 

Invadiram a minha chácara. Houve uma troca de tiros. A polícia chegou na hora. Eu tive que 

ficar numa casa, em outra casa, voltar para outro lugar, andando escoltado, e esses três 

bandidos, dentro de um presídio federal, comandando tudo neste País. E ninguém tem 

coragem de levantar a voz e trazer esse bando de bandidos, criminosos aqui para a CPI, que, 

se Deus quiser, será instalada. Nós vamos trazê-lo mesmo que ele fique aqui 14, 15, 20 horas 

sentado e ouvindo o que nós temos que falar para ele. 

Nós temos que correr o Brasil para colher as informações. O povo brasileiro não aguenta mais, 

Deputado Fraga. O povo está pedindo o socorro desta Casa. Às vezes me entristece passar o 

dia todinho aqui e ver um brigando com o outro por um assunto que não vai chegar a lugar 

nenhum. Não resolvem nada para o Brasil. Discutem apenas para aparecer na TV Câmara. 

Isso me entristece. Nós viemos aqui como Deputados Federais. Somos 513. E o povo lá fora 

está esperando uma resposta. O crime, cada dia, vai aumentando. A cada dia há mais 

criminosos. E nós não vemos esta Casa discutir realmente o problema da segurança neste 

País. 

Hoje a droga não escolhe onde entra. Hoje a droga entra na casa dos miseráveis, dos pobres, 

dos ricos, dos milionários. Ela não bate na porta. Quando se vê, já está dentro de casa. 

Quando há um viciado, adoeceu toda a família. Um pai ver um filho viciado apanhando na rua, 

roubando, matando para manter o seu vício é triste. 

Agora há uma nova droga que entrou no Brasil, que a maioria da população e, eu tenho 

certeza, os meus colegas aqui não conhecem. É uma droga chamada krokodil. É dez vezes 

pior do que o crack - avassaladora, destruidora. Quando ele fuma, a sensação e o desejo que 

ele tem é de comer a carne humana. Veja só. 

E o que nós estamos fazendo? Conversando com esse bandido, um tal de Marcola, dando a 

confiança de conversar com ele, para que no presídio não haja alteração. Não há alteração 

quando a polícia age como deve agir. Entre o bandido e o cidadão de bem, que o bandido leve 

a pior. Entre o pai de família e um bandido desses, que este vá embora. 
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Gostaria muito que acontecesse neste País o que aconteceu na Colômbia. O Cartel de 

Medellin só sossegou quando houve a extradição. Os bandidos morriam de medo de serem 

mandados para os Estados Unidos. Gostaria que o meu País pudesse - eu pudesse, nós 

pudéssemos - aprovar aqui uma lei que tivesse a extradição para mandá-los para os Estados 

Unidos, porque eles têm pavor disso. Mas o brasileiro não pode ser extraditado. 

Sr. Fernandinho Beira-mar; o Sr. Marcola e o Sr. Zé Roberto estão dentro do presídio federal e 

continuam comandando tudo. Estamos assistindo a isso todos os dias e milhares de pessoas 

estão morrendo. Eles estão sentenciando a pena de morte em nosso País: decretam a morte 

de pessoas e dizem que elas vão ter que ser recrutadas para o crime. O pior é que, quando a 

pessoa sai da cadeia, paga a sua pena, não sai livre, porque se torna soldado deles aqui fora: 

tem que levar informações, drogas, matar quem eles querem. A pessoa não se vê livre. Às 

vezes, a pessoa quer se recuperar, mas não tem como. 

Concedo um aparte ao Deputado Alberto Fraga. 

O Sr. Alberto Fraga - Deputado Sabino, tenho muito prazer em aparteá-lo, primeiro porque o 

discurso de V.Exa. está totalmente em consonância com o meu e com os de muitos outros 

Parlamentares desta Casa. Até compreendo essa angústia de V.Exa., porque é a mesma que a 

minha. Não consigo entender isso, porque nem eu nem V.Exa. estamos descobrindo a pólvora. 

Todos os problemas citados por V.Exa. já são por demais conhecidos. O País está vivendo 

várias crises, mas a maior delas é a crise da falta de autoridade. O Governo Federal não tem 

coragem de adotar uma medida para resolver o problema carcerário. Se não tem coragem, se 

os juízes não têm coragem de manter encarcerados os líderes de facções, então, vamos criar 

aqui o juiz sem rosto. Mas o que não pode é um Poder Judiciário, um Governo Federal e um 

País ficarem de cócoras para bandidos, para marginais. Essa sua angústia é a mesma que a 

minha. Canso de ocupar esta tribuna e pedir. Fui Presidente da CPI do Sistema Carcerário 

Brasileiro. Apontei os problemas todos, viajamos o País inteiro e apontamos as dificuldades. E 

aí o Ministro da Justiça, quando anunciou algumas medidas do sistema prisional, depois que 

mataram não sei quantos, sequer conhecia o parecer da CPI do Sistema Carcerário Brasileiro. 

E olhem que já houve duas CPIs nesta Casa sobre o sistema prisional! No entanto, nada foi 

levado a sério. Jeito há, mas o que está faltando é homem neste País, é coragem. E quem não 

tem coragem para tomar decisão não pode assumir um cargo público. Parabenizo o discurso 

de V.Exa. pela coragem e transparência na transmissão dos dados que enojam qualquer 

brasileiro de bem neste País. Muito obrigado. 

O SR. SABINO CASTELO BRANCO - Obrigado, Deputado Alberto Fraga. 

Eu queria deixar bem claro aqui, Sr. Presidente, que hoje eu sou um homem ameaçado no 

meu Estado e neste País. Eu quero deixar registrado aqui que, se algo acontecer comigo, eu já 

fui pela terceira vez ao Sr. Ministro da Justiça, e até agora não foi tomada nenhuma 

providência. Já estive com o Diretor da Polícia Federal, o Ministro da Justiça determinou que se 

tomassem as providências e até hoje nada foi feito. 

Já comunicamos o meu Líder, e a nossa bancada comunicou o Presidente desta Casa e, 

agora, o Presidente da República. Vejam só, um Parlamentar não poder denunciar o crime 

organizado, porque eles o ameaçam e ele tem que recuar. Eu não vou recuar uma vírgula, 

porque eu tenho um ditado que diz que quem morre de véspera é peru, não ser humano. 

Eu vou até o fim dessa briga e não quero saber o que vai me custar. Eu quero ver um dia o 

povo brasileiro ter paz. Que história é essa de dizer que a polícia não entra em um local porque 

é área vermelha? Área vermelha? Onde está a polícia deste País? Que história é essa de 
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bandido dizer que tem que negociar com a polícia e com a Justiça, senão vai fazer de novo 

tudo o que fez no presídio? 

Deputada Erika Kokay, V.Exa. foi Presidente de uma CPI muito importante e foi ao meu Estado 

várias vezes. Agora, trata-se de uma coisa muito mais grave. Eu estou falando aqui de facções 

criminosas, organizadas, aliás, mais organizadas do que o Governo. Elas têm cronograma, têm 

um planejamento para o ano todo. 

O que esses homens fazem dentro do presídio federal? Eles comandam tudo de lá! Que 

presídio de segurança máxima é esse? Não existe nada de segurança máxima! De onde partiu 

a ordem para matar 130 pessoas de uma vez? De onde parte a ordem para matar um 

Deputado Federal? 

Eu vou ter que retirar a CPI com medo de Marcola, de Fernandinho Beira-Mar, de três 

bandidos que não passam de vermes, covardes, que só agem na covardia? 

Marcola é dono de uma rede de postos de gasolina na Colômbia. Rouba a gasolina da 

PETROBRAS aqui, leva para a refinaria na Colômbia e abastece lá. Eles estão envolvidos em 

tudo! E parece que não está acontecendo nada, ninguém quer assumir a responsabilidade. 

Nós vamos discutir aqui, por dias e dias, às vezes, um assunto que não vai levar a lugar 

nenhum. 

No dia em que houver prisão perpétua no meu País, esses traficantes vão pensar dez, cem 

vezes antes de cometer um crime, porque a certeza da impunidade é a pior coisa que pode 

existir em um país - eles sabem que estarão em liberdade em tantos dias. 

Faltam presídios? Construam presídios! Faltam mais presídios? O povo brasileiro está disposto 

a pagar o preço que for necessário para ter segurança - não querem pagar mais impostos sem 

ver resultados - e para colocar esses bandidos na cadeia sem direito a visitas, sem direito a 

nada. 

Só há direitos humanos para esses marginais! Para um pai de família que morre, para um 

jovem que está na desgraça das drogas, os direitos humanos não aparecem, não chegam lá. 

Se bandidos morrem num confronto com a polícia, aparecem os direitos humanos, aparece a 

OAB, aparece tudo. 

Nós não podemos mais aceitar isso. Eu tenho certeza de que o Presidente Rodrigo Maia 

tomará as devidas providências. Esta CPI é muito importante para o nosso País neste 

momento de crise tão difícil que nós atravessamos. 

Quanto maior for a crise, melhor será para eles, porque os jovens desempregados têm que 

roubar para comprar drogas, não existe outra coisa a ser feita. E o exército deles vai 

aumentando mais cada dia mais. 

Fica o meu apelo: peço a esta Casa e peço ao Presidente Rodrigo Maia que instalem essa CPI 

para que possamos realmente investigar o crime organizado e as facções criminosas neste 

País. 

O povo brasileiro está clamando por isso. Este é o meu terceiro mandato como Deputado 

Federal. Eu jamais vou me curvar para esse bandido. Hoje, o povo clama por alguém que 

possa levantar a sua voz. Se eu tiver que pagar esse preço, eu estou disposto a fazê-lo. Eu 

estou disposto a pagar o preço que for. 
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Todos os dias eles vão ser denunciados aqui por mim. Todos os dias que subir à tribuna, eu 

vou denunciá-los. Eu estou investigando tudo enquanto não sai a CPI. Eu me debrucei dia e 

noite. Eu não quero saber o que irei passar. 

Eu deixo aqui o meu apelo para os meus colegas, porque as assinaturas já foram recolhidas. 

Agora, a CPI só depende do Presidente Rodrigo Maia. Pode haver várias CPIs, mas eu 

acredito que nenhuma é mais importante do que a CPI do crime organizado e das facções 

criminosas, que estão acabando com os nossos jovens, com as famílias brasileiras, com a 

segurança neste País. 

Hoje, nós não vivemos numa segurança, nós vivemos numa insegurança. Dentro dos 

presídios, nem os agentes penitenciários têm coragem de dizer nada para um homem desses, 

porque sabem que morrem. Os policiais não são culpados. A própria polícia, às vezes, não tem 

como combater o crime organizado. Sem uma estrutura, não tem como combater o crime 

organizado, porque ele está mais organizado do que as nossas polícias. 

Eu tenho certeza de que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, 

à qual eu pertenço, e a Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como Frente 

Parlamentar da Bala, vão estar juntas. Nós vamos conseguir essa CPI, Deputado Alberto 

Fraga, para que possamos investigar o crime organizado neste País. 

Sr. Presidente, eu gostaria que fosse divulgado no programa A Voz do Brasil o meu 

pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Adérmis Marini) - Obrigado, Deputado Sabino Castelo Branco. 

Eu quero agradecer ao Deputado Luiz Couto por me dar esta oportunidade. Eu venho da 

Câmara Municipal da minha cidade de Franca. Estou aqui há 90 dias e presidi uma sessão da 

Câmara dos Deputados com um quórum de 409 Deputados. Obrigado, Deputado Luiz Couto. 

Deputado Sabino Castelo Branco, nós vamos da forma regimental pedir a publicação do seu 

pronunciamento no programa A Voz do Brasil. Eu não fui procurado para assinar essa CPI, 

mas sou solidário a essa causa. Eu acho que nós estamos vivendo uma inversão valores no 

Brasil. Nós temos que conter essa onda de crime organizado. Se nós nos acovardarmos, 

vamos mostrar um retrocesso. Então, nós temos que ter nossa postura, nossa posição de 

mostrar que o Brasil tem ordem e rumo. 

Obrigado, Deputado. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje o que me traz a esta tribuna são assuntos de 

grande relevância para o Brasil e para o meu Estado, o Amazonas. 

Primeiro, quero falar sobre um assunto de extrema urgência que está sendo muito debatido por 

todo o Parlamento: a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que dispõe sobre a 

reforma da Previdência. Eu suponho que até precisamos, de alguma forma, fazer uma reforma 

da Previdência. Todavia, é necessário um estudo minucioso para saber se realmente, de fato, 

há um déficit, pois alguns especialistas já afirmam que esse déficit não é real. 

A questão é: não podemos prejudicar os trabalhadores brasileiros, os deficientes, os idosos de 

baixa renda, os professores, as mulheres, os trabalhadores rurais e as viúvas. A proposta 
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original encaminhada pelo Governo é estarrecedora e extremamente nociva para todos os 

trabalhadores. Os cidadãos brasileiros vão trabalhar a vida toda para no final não ter direito a 

uma aposentadoria digna? Eu estou ao lado do trabalhador, de forma alguma vou votar para 

restringir direitos do cidadão que já sofre tanto no dia-a-dia, trabalhando de sol a sol, 

contribuindo com dificuldades para a Previdência, para depois morrer sem ter o direito de se 

aposentar. Pior ainda é querer congelar a aposentadoria dos idosos de baixa renda. Essas 

pessoas mal conseguem sobreviver com um salário mínimo, e agora o Governo ainda quer 

congelar esse salário? É inadmissível o que ele quer fazer com essa categoria, e também com 

os deficientes, que já sofrem constantemente por enfrentar uma batalha diária na sua vida.  

Portanto, os principais pontos de que eu discordo são estes: a idade mínima de 65 anos para 

homens e mulheres; a alteração de 15 para 25 anos de contribuição; a exclusão da 

aposentadoria apenas por tempo de contribuição, que atualmente é de 30 anos para a mulher 

e de 35 anos para o homem; a revogação da aposentadoria especial para professores; as 

alterações para os produtores rurais, que hoje se aposentam apenas por idade, 60 anos 

homens e 55 mulheres, bastando apenas comprovação da atividade no campo - o Governo 

quer alterar a idade de ambos para 65 anos, e ainda quer exigir uma contribuição com alíquota 

semelhante à do MEI (Microempreendedor individual), de 5%; a alteração do cálculo para 

pressionar o trabalhador a contribuir mais tempo para melhorar o valor a receber (49 anos de 

contribuição para se aposentar com 100% do benefício); a alteração da idade de 65 anos para 

70 anos para idosos de baixa renda e a desvinculação do salário mínimo para eles e para os 

deficientes. 

E ainda há outros pontos que precisam de muita discussão, como a suposta regra de transição 

para não prejudicar quem está perto da aposentadoria. Ela determina que quem tiver 50 anos 

ou mais (homens) e 45 anos ou mais (mulheres) poderá se aposentar pelas regras atuais, 

pagando pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para a aposentadoria (se for um ano, por 

exemplo, terá de trabalhar um ano e meio). Ou seja, essas pessoas serão prejudicadas sim, 

uma vez que, terão que trabalhar 50% a mais do tempo que necessitavam para se aposentar. 

A população está aterrorizada com a possibilidade de essa proposta ser aprovada pelo 

Congresso Nacional. Quero aqui refazer o meu compromisso com o povo do meu Estado, o 

Amazonas, que me concedeu esta oportunidade de estar aqui hoje: o meu voto em relação a 

esta PEC, da forma que está hoje, é não! Eu vou lutar sempre pelos direitos de vocês e 

defendê-los, como representante do povo na Câmara dos Deputados. 

Crime Organizado. 

Sras. e Srs. Deputados, todos aqui assistiram ao terrível início do ano de 2017, que o Brasil 

vivenciou com a situação gravíssima de violência no Amazonas e em outros Estados do País. 

Em apenas 15 dias, 133 pessoas foram mortas em presídios. Em Manaus, ocorreu a drástica 

chacina que vitimou 56 pessoas, a rebelião de Boa Vista, em Roraima, deixou mais 33 mortos, 

seguida pela rebelião do Rio Grande do Norte, com 26 mortes, além de outras execuções de 

números menores, que ocorreram em outros Estados. 

O fato é que a violência está dominando o nosso País, e nós sabemos quem são os grandes 

chefes do crime organizado no Brasil. São eles: Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido 

como Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital - PCC, Luiz Fernando da Costa, 

conhecido como Fernandinho Beira-Mar, líder do Comando Vermelho - CV, José Roberto 

Fernandes Barbosa, conhecido como Zé Roberto da Compensa, líder da Família do Norte - 

FDN. 
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Os chefes das facções criminosas no Brasil estão espalhando o terror nas penitenciárias do 

País, e esse é o principal motivo que me traz a esta tribuna e que me levou a tomar sérias 

providências para evitar que esses mafiosos dominem o nosso País.  

Sras. e Srs. Deputados, quero comunicar que durante esses três primeiros meses de 2017 eu 

colhi pessoalmente 171 assinaturas, com o intuito de instaurar uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito - CPI, na Câmara dos Deputados, para investigar o crime organizado no Brasil. Peço 

a colaboração dos nobres Parlamentares e do Sr. Presidente Rodrigo Maia, para que 

possamos instalar essa CPI na Casa. 

Aqui todos são conhecedores do clima de guerra que esses criminosos estão gerando no Brasil 

e principalmente o poder que eles vêm conquistando a cada dia. Para se ter uma ideia, de 

acordo com a revista IstoÉ, nem o mais pessimista especialista em segurança pública poderia 

prever tamanha expansão desse tipo de organização criminosa, que só tende a continuar 

crescendo, porque o Estado está sendo omisso. 

É notório que se não tomarmos uma providência drástica, urgentemente, esses mafiosos vão 

dominar o País, como indiretamente já estão fazendo! Não podemos aceitar, não podemos 

ficar de braços cruzados assistindo ao crime tomar conta do nosso País. 

Só o PCC hoje tem hoje cerca de 30 mil membros espalhados por praticamente todos os 

Estados do País e domínio sobre mais de 200 mil presidiários. O Marcola comanda com mão 

de ferro a estrutura fortemente hierarquizada que é essa facção. Ela possui times de futebol na 

Zona Leste de São Paulo, é proprietária de companhias de ônibus, de uma refinaria 

clandestina em Boituva, no interior de São Paulo, que, durante anos, desviou óleo da 

PETROBRAS, refinou e o revendeu em uma rede de postos de gasolina. O PCC forma até 

advogados e, segundo informações, elegeu um Prefeito na cidade de São Paulo. Essa facção 

também ajuda a operacionalizar a ocupação de terras na Região Metropolitana de São Paulo 

para depois exigir 25% das habitações construídas nos terrenos invadidos. E esses imóveis 

são entregues às famílias de detentos que estão desamparados. 

Segundo dados, o PCC tem atualmente uma receita anual bruta de cerca de R$ 300 milhões. 

O Comando Vermelho tem cerca de 20 mil membros e arrecada mais de R$ 50 milhões por 

ano. 

A Família do Norte tem 200 mil membros e está em grande expansão. Eles dominaram quase 

toda a rota Solimões, na região da fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia e passou a escoar 

grandes quantidades de cocaína para vender em Manaus, distribuir pelo Brasil e exportar até 

para a Europa e arrecada anualmente de 6 a 12 milhões de reais, segundo a revista IstoÉ. 

Ou seja, meus caros colegas, com todas essas informações, fica evidente a necessidade que 

temos de investigar o crime organizado no Brasil. O poder público precisa tomar providências, 

urgentemente. É nítido o poder que essas facções têm hoje em nosso País e o quanto eles 

evoluem constantemente. Não vamos aceitar que o Brasil seja refém desses marginais! 

Precisamos lutar, precisamos ter coragem. 

E eu tenho coragem, Sras. e Srs. Deputados. E espero que V.Exas. também tenham e lutem 

comigo, lutem pelo Brasil, e pelos brasileiros. 

Eu quero criar essa CPI e convocar esses três criminosos, donos do crime no Brasil, para 

ficarem frente a frente com o Legislativo e prestarem esclarecimentos para a sociedade 

brasileira. Conto com o apoio de todos.  
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Problemas do Amazonas. 

Por fim, quero falar sobre os diversos problemas que o meu Estado, o Amazonas, está 

enfrentando, principalmente com essa grave crise que assolou todo o País. 

Desemprego. 

O Amazonas tem se destacado no ranking do desemprego. Os últimos dados, do final do ano 

passado, revelam que o desemprego atingiu 238 mil pessoas no Estado, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Infelizmente, essa é uma triste realidade. Precisamos nos unir à bancada do Amazonas, na 

Câmara e no Senado Federal, para reivindicar o apoio do Governo Federal para socorrer o 

nosso Estado dos diversos problemas que ele vivencia neste momento. 

Temos conhecimento de que mais de 1 milhão de pessoas no Amazonas vivem em situação de 

extrema pobreza. Ou seja, essas pessoas mal conseguem comprar o pão de cada dia para o 

seu sustento e da sua família. Imagina agora sem emprego. Como que fica a situação delas?  

Hoje, nesta tribuna, reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando, nesta Casa, pelas 

pessoas mais humildes do meu Estado e também de todo o Brasil. Já estou trabalhando 

arduamente por mais segurança pública para todos os brasileiros, porque considero essencial 

que possamos ter paz, que os nossos filhos possam ter paz, pois a violência e a criminalidade 

estão dominando o nosso País. Não podemos permitir que essa situação se agrave ainda 

mais. Vamos lutar bravamente contra o crime no Brasil. Contudo, voltemos ao assunto, visto 

que, muitas são as causas que necessitam de soluções para proporcionar melhores condições 

de vida para os amazonenses. 

Saneamento Básico. 

Outro grande problema do Amazonas é a falta de saneamento básico. Recentemente, um 

estudo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES revelou que 

64,8% da população do Estado não têm acesso à rede de esgoto. Essa é uma situação 

extremamente preocupante. Sabemos das drásticas consequências que a falta de saneamento 

básico pode causar, como doenças graves e até mortes. Centenas de pessoas e 

principalmente crianças morrem todos os anos atingidos por doenças associadas à falta de 

saneamento básico. Essa é uma questão que interfere diretamente na qualidade e expectativa 

de vida de toda a população. Não é justo que o nosso povo continue vivendo dessa forma. 

Precisamos encontrar soluções, e rápido. Não podemos ficar estagnados diante dessa 

situação. 

Sabemos ainda que o nosso Estado enfrenta muitos outros impasses, como a falta de recursos 

para a saúde, educação, transporte público e moradia. 

Infelizmente nós não conseguimos resolver todos os problemas imediatamente, mas pelo 

menos nós precisamos lutar, verdadeiramente, por dias melhores para o nosso povo. 

V.Exas. me conhecem, conhecem a minha história, a minha trajetória política. Eu não sou 

melhor do que ninguém, eu sou apenas um lutador que busca a ajuda e a benção de Deus, 

todos os dias, para tentar, com muito trabalho, melhorar a vida de cada pessoa do meu Estado, 

o Amazonas. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a cada um pela confiança depositada em mim, por 

terem me concedido essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez, representando-lhes! 
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Muito obrigado e estamos juntos! Na luta, contra o crime organizado e por dias melhores para o 

meu povo!  

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
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celeridade no credenciamento do Hospital do Câncer de Presidente Prudente. Necessidade de 

aumento de repasses de recursos públicos para as Santas Casas de São Paulo. Recebimento 

de requerimentos de Vereadores e Prefeitos Municipais paulistas para liberação de recursos 

pelo Governo Federal. Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. IZAQUE SILVA (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Adérmis Marini, 

primeiramente, é uma honra tê-lo presidindo esta sessão. Fico muito feliz de usar a tribuna 

desta Casa com o colega presidindo a sessão. 

Eu quero agradecer a Deus pela minha vida e pela vida de todos. Agradeço ainda a Deus por 

este momento especial de poder fazer parte desta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu quero, inicialmente, como disse o 

Presidente desta sessão, Deputado Adérmis Marini, fazer uma apresentação do meu trabalho e 

da minha história. Sou Vereador em Presidente Prudente, na Câmara Municipal, há 7 

mandatos. Estou nesta Casa ocupando o cargo de Deputado suplente pelo PSDB de São 

Paulo. 
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Agradeço a forma respeitosa com que fui recebido pelo Exmo. Presidente da Câmara dos 

Deputados Rodrigo Maia, Deputado ao qual agradeço todo o apoio que recebi quando assumi 

na condição de suplente, no início deste ano. Agradeço também aos demais que compõe esta 

Casa.  

Agradeço ainda ao povo paulista. Ao meu Líder Deputado Ricardo Tripoli, pela oportunidade a 

mim concedida de estar hoje nesta tribuna, registro os meus cumprimentos e agradecimentos. 

Eu quero ainda saudar os componentes da Mesa Diretora, mais uma vez, as Sras. Deputadas 

e os Srs. Deputados Federais, os telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, 

os internautas dos portais e demais redes de comunicação social. 

Quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, elencar alguns pontos como uma prestação de 

contas do meu trabalho nesta Casa, nesses 2 meses, à minha base política. Devo adiantar que 

são muitos os problemas enfrentados pelos Municípios da região oeste do Estado de São 

Paulo, considerada a segunda mais pobre do Estado - em especial, de Presidente Prudente e 

das cidades que cresceram em torno da linha férrea. 

Essa linha, no século passado, nos anos 20, 30 e 40, trouxe desenvolvimento para todas 

aquelas cidades que nasceram ali no pontal. Hoje, ela traz transtornos e ao mesmo tempo um 

problema social, um problema de abandono causado há anos pela América Logística e a 

Rumo. 

Em Presidente Prudente, organizou-se uma entidade, a União das Entidades de Presidente 

Prudente e Região - UEPP, que há anos vem lutando contra o abandono provocado pela 

Rumo, detentora, juntamente com a América Latina Logística, da concessão da malha 

ferroviária paulista. Essa luta é para que seja colocado o ramal a que pertence Presidente 

Prudente em plena atividade, sobretudo o de cargas, entre Presidente Epitácio e Rubião Júnior 

(Botucatu), recuperando esses troncos, facilitando o escoamento de produtos e mercadorias e 

ainda realizando o transporte interestadual em determinados trechos por trem. 

Sr. Presidente, essa luta inglória é travada há anos, diante da malfadada administração dessa 

concessionária, que não deu importância ao trecho aqui mencionado, e agora a ALL/Rumo 

postula junto à ANTT a renovação de sua concessão. Nós estamos cobrando que, em caso de 

conceder a renovação, ela aplique o valor das multas acumuladas pela desativação da ferrovia. 

A soma das multas hoje atinge o valor de 70 milhões de reais. O trecho foi totalmente 

abandonado por mais de 20 anos.  

Conforme matéria veiculada no jornal de maior circulação de Presidente Prudente, O Imparcial, 

no dia 28 de março, na página 08/A, outra empresa está prestes a participar e já está 

pleiteando junto à ALL a possibilidade de que haja nova concorrência pública. O que a região 

cobra é que, caso seja determinada nova licitação, os valores dessas multas sejam aplicados 

nesse trecho e que a mesma rodovia seja reativada de forma urgente.  

A mesma UEPP também encaminhou ofício de pedido para intermediar o convênio firmado 

entre a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e o Estado de São Paulo, 

referente à ampliação de recursos no Aeroporto de Presidente Prudente. O ex-Presidente da 

UEPP, Sérgio Turuta, e o atual Presidente, Luiz Eduardo Kuhn Minucci, também enviaram 

ofício ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, pedindo prorrogação de 

vigência desse convênio, pois o pedido está formalizado e estamos aguardando a prestação de 

contas. 
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O aeroporto, situado em Presidente Prudente, é o terceiro maior em movimento do Estado de 

São Paulo. Conhecido na aviação civil pela sigla PPB, o terminal, que passou por reformas 

entre os anos 2009 e 2011, conta atualmente com área superior a 1.700 metros quadrados. 

Com grande número de companhias aéreas operando, o aeroporto hoje apresenta crescimento 

gradual do fluxo de usuários. No ano de 2012, esse fluxo cresceu 11% em relação ao do ano 

anterior; 289 mil passageiros foram transportados. Estimativa do Estado revela que até 2035, o 

número de passageiros/ano será em torno de 1 milhão e 100 mil. O aeroporto de Presidente 

Prudente necessita de investimentos que hoje estão na casa dos 25 milhões de reais para que 

possa atender, como já dito, à demanda crescente de embarque e desembarque e possua uma 

pista que permita que aeronaves maiores façam pouso e decolagem. 

É imperioso que tanto a aviação civil quanto o Governo do Estado reafirmem esse convênio, 

bem como garantam a ampliação do aeroporto de Presidente Prudente, hoje ainda tímido em 

acomodações e infraestrutura para receber a quantidade de pessoas que embarcam e 

desembarcam nesse espaço.  

Faço aqui um apelo para os integrantes da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República: que deem atenção especial a esse pedido e celeridade na formulação do convênio. 

Com relação à carga aérea, no ano de 2014, o aeroporto transportou 166 toneladas de carga 

doméstica, o que representa um aumento de 62,8% em relação ao ano de 2009. Destaca-se 

que em 2010 foi registado o maior volume de carga aérea doméstica, que chegou a 506 mil 

toneladas. Cinquenta e três por cento desse volume foram cargas de desembarque. 

Nesse aeroporto, considerando o período de 2009 a 2014, todo o registro de aeronaves 

correspondeu a aeronaves domésticas. Em 2011, registrou-se o maior número, totalizando 

5.096 movimentações - 32,3% maior que em 2009.  

Sr. Presidente, para facilitar, nós estamos considerando a projeção de demanda de 

passageiros para o aeroporto delineada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República, e é identificada uma tendência de crescimento para as próximas décadas. 

Para facilitar a análise da gestão aeroportuária, foi elaborada uma categorização de aeroportos 

regionais no Brasil, que teve como critério principal a movimentação. Essa caracterização está 

disponível no relatório de metodologia, desenvolvido pelo Laboratório de Transportes e 

Logística da Universidade Federal de Santa Catarina e entregue à SAC/PR no ano de 2015. De 

acordo com essa categorização, o Aeroporto de Presidente Prudente está inserido na 

Categoria IV. 

Presidente Prudente, Sr. Presidente, está distante 558 quilômetros da capital estadual, São 

Paulo. Ocupa uma área de 562,107 quilômetros quadrados, sendo 16,56 quilômetros 

quadrados de área urbana. E sua população, no ano de 2014, era de 220.599 habitantes, 

sendo o 36º mais populoso de São Paulo e primeiro de sua microrregião. Está a 979 

quilômetros de Brasília, capital federal. 

Presidente Prudente conta hoje com um Hospital do Câncer, obra essa construída em sua 

maior parte com recursos oriundos de doações da população e da sociedade organizada, além 

de apoio do Governo do Estado de São Paulo. O Hospital do Câncer de Presidente Prudente 

vem buscando junto ao Ministério da Saúde o seu credenciamento. O Hospital é gerido por 

uma associação sem fins lucrativos, vinculada à Santa Casa de Presidente Prudente. 

Aproveito esta oportunidade para cobrar do Ministério da Saúde que analise com celeridade o 

credenciamento do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, para que ele possa, de fato, 
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atender os mais necessitados, tarefa para o qual foi criado. A instituição já possui toda a 

documentação para o seu credenciamento, além de equipamento de última geração para o 

diagnóstico e o tratamento desses males. 

Sr. Presidente, ainda quanto ao tema relativo à saúde, não posso deixar de registrar que as 

Santas Casas estão cada vez mais necessitadas de recursos públicos. Recebem baixíssimos 

repasses de procedimentos realizados por meio do SUS, com cotas por tipo de atendimento 

que, sabemos, são infinitamente menores do que aquilo que realmente realizam.  

A Tabela SUS tem que ser reajustada urgentemente. Os Governos dos Estados e o Ministério 

da Saúde têm que contribuir não apenas com recursos, mas permitindo a realização de 

programas para que as Santas Casas possam, de fato, melhorar os equipamentos e a 

infraestrutura, para melhorar o atendimento dos pacientes do SUS e seus dependentes. 

Cito, Sr. Presidente, pedidos recebidos por diversas Santas Casas do Estado de São Paulo, 

como a Santa Casa de São Paulo, por meio do Presidente da ASCMO da cidade de Ourinhos, 

Celso Zanuto, solicitando a proposição de emenda parlamentar para incremento de MAC - 

média e alta complexidade, investimentos ou reforma. 

Também acuso o recebimento de ofício do provedor da Santa Casa de Misericórdia de 

Fernandópolis, Edilberto Sartin, pleiteando indicação de emenda parlamentar ao Orçamento da 

União de 2017, no valor de 500 mil reais, para suportar investimentos naquela unidade de 

saúde. 

Da mesma forma, houve o recebimento de documento da Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia de Santos, por meio do provedor Ariovaldo Feliciano, que também solicita o 

recebimento de recursos de emendas parlamentares no Orçamento Federal para custeio de 

investimentos para manter os serviços existentes no atendimento daquela instituição.  

Também recebi um ofício, Sr. Presidente, da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de 

Batatais, da provedora Lair Moura Sala Malavila Jusevicius, solicitando indicação de emenda 

parlamentar para que investimentos (aquisição de equipamentos) ou custeio da assistência 

e/ou reforma nas unidades do hospital possam ser realizados. 

Recebi também correspondência da Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e 

Inclusão da Pessoa com Deficiência de Ribeirão dos Pires, do Presidente Sr. José Feliciano, 

solicitando inclusão da associação com uma verba no valor de 3 milhões de reais para o ano 

de 2017. 

São diversos os ofícios solicitando ajuda do Governo Estadual e do Governo Federal para as 

Santas Casas. 

Sr. Presidente, nobres Deputados, no campo da educação, não posso deixar de registrar o 

requerimento recebido pela Câmara Municipal de Presidente Prudente, onde exerci sete 

mandatos consecutivos de Vereador, em que solicita o Vereador e amigo José Geraldo de 

Souza, o Geraldo da Padaria, ajuda para a instalação e implantação de uma unidade do 

Instituto Federal em Presidente Prudente, com cursos nas áreas de Ciências Biomédicas, 

Humanas, Exatas, entre outras áreas de conhecimento.  

Lembro que, em 2015, foi anunciada a parceria para a construção de uma unidade do Instituto 

Federal em Presidente Prudente. O prédio foi reformado totalmente com recursos públicos 

federais e, no ano seguinte, o Instituto Federal devolveu o prédio ao Município, alegando que 

não tinha recursos para tocar a instituição na nossa cidade. Foi um dinheiro público federal mal 

gasto, desperdiçado, e um grande prejuízo a Presidente Prudente, a toda a região e à Nação. 
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Outro ponto refere-se à criação de uma Faculdade de Medicina em Presidente Prudente, como 

campi da universidade federal. Precisamos formar mais médicos que desejem atuar na área 

pública, para bem atender nossa população carente. 

Sr. Presidente, encaminhei ofício à CEAGESP referente ao pedido de providências para 

manutenção de secador de grãos em Presidente Prudente. Esse pedido teve origem em ofício 

que recebi nesse sentido do Prefeito de Taciba, Alair Antonio Batista. É uma importante 

providência da CEAGESP a ser adotada, pois nossa região tem uma produção considerável, e 

os produtores, infelizmente, não têm tido, por parte dos poderes federados, a devida atenção e 

investimentos.  

Na condição de Parlamentar, também encaminhei ofício à Concessionária Auto Raposo 

Tavares S.A. - CART, requerendo a construção de uma passarela na Rodovia Raposo 

Tavares, na altura do quilômetro 571. São vários os acidentes envolvendo pedestres naquele 

local. A CART, em resposta, assegurou que o órgão diz que já está sendo fabricada a 

passarela e fará o possível para que fique pronta e instalada até setembro de 2017, mês do 

centenário da nossa querida Presidente Prudente. 

Caros colegas Deputados, recebi vários ofícios nestas poucas semanas em que estou 

Deputado Federal, dentre eles, do Prefeito da cidade de Pirapozinho, o Sr. Orlando Padovan, 

sobre a implantação do sistema de esgoto sanitário por parte da SABESP. Esse pedido é parte 

integrante do contrato de programa firmado entre a SABESP e o Município, não só para a 

implantação de esgoto, mas o tratamento, no Distrito de Itororó do Paranapanema. 

A SABESP, através do Superintendente, o Dr. Antero Moreira França Junior, em resposta, diz 

que está a desenvolver projetos para a execução de 5 mil metros de rede coletora de esgotos, 

que beneficiará 310 imóveis, e ampliação para os próximos 20 anos, 30 anos. 

Sr. Presidente, a SABESP tem por obrigação estender a rede de esgoto, tratá-lo e dar a 

destinação final. A renovação desse contrato foi feita, aprovada pela Câmara, e desde 2014 até 

a presente data o Distrito de Itororó do Paranapanema permanecem sem o sistema de esgoto, 

uma vergonha! A SABESP é remunerada para expandir sua rede - aliás, muito bem 

remunerada com tarifas cobradas de seus usuários. Não pode a direção da SABESP 

simplesmente ignorar aquele distrito que possui 310 famílias sem esgoto. Registro que esse 

distrito existe há mais de 40 anos.  

Como a Direção da SABESP não toma providências para cumprir o que o contrato reza, solicito 

aqui do nosso querido Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, homem 

público que admiro, que determine à SABESP que realize os investimentos solicitados pelo 

Prefeito de Pirapozinho, Orlando Padovan. Pirapozinho também é conhecida como Cidade Joia 

da Alta Sorocabana e possui, segundo dados oficiais, 24.718 habitantes. Quero aqui 

cumprimentar todos em nome do Prefeito Orlando Padovan. 

Eu quero, Sr. Presidente, antes de finalizar, fazer aqui ainda a citação de dezenas e dezenas 

de requerimentos de Prefeitos da região oeste pedindo apoio para o Governo Federal para 

liberação de verbas junto aos Ministérios em todos os sentidos. Devido ao tempo, quero dizer 

aos senhores que todas as respostas serão encaminhadas aos Srs. Prefeitos.  

Acuso o recebimento de ofício da Prefeitura de Alfredo Marcondes, do Prefeito e amigo 

Edmilson José Correia, do PSD, que solicita emenda parlamentar para compra de veículos, no 

valor de 50 mil reais, para o setor de assistência social do Município, além de emenda 

parlamentar para compra de duas ambulâncias, no valor de 280 mil reais. 
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Alfredo Marcondes é uma pequena e pujante cidade. Sua população estimada no ano de 2016 

era de 4.118 habitantes. 

Registro aqui, da mesma forma, o recebimento de ofício da Prefeitura de Emilianópolis, do 

amigo e Prefeito José Batista Amaral, do PTB, solicitando emenda parlamentar de 250 mil reais 

para infraestrutura (recapeamento, asfalto), uma vez que não dispõe de recursos próprios para 

recuperação das vias públicas do Município, e também para aquisição de um caminhão 

compactador para coleta de resíduos sólidos urbanos. 

Já da Prefeitura de Estrela do Norte, recebi ofício do amigo e Prefeito Cícero Cirino da Silva, do 

PSDB, pedindo ajuda para agendar uma reunião com o Ministro da Previdência Social para 

renegociação de dívidas em valor próximo a 13,5 milhões de reais, para pagamento nos 

próximos 20 anos, ao invés dos 5 anos atuais. Estrela do Norte possui cerca de 2.600 

habitantes. 

Destaco ainda ofício recebido por este Deputado, Sr. Presidente, da Prefeitura de Caiuá, 

através da Prefeita e amiga Rute Almeida dos Santos Lima, do PTB, para que eu interceda no 

Ministério da Previdência Social sobre a autorização do parcelamento e reparcelamento da 

dívida existente entre os Municípios e os fundos previdenciários e que esta Casa de Leis possa 

elaborar uma nova norma legal sobre a questão.  

É certo, Sr. Presidente, que algo tem que ser feito quanto aos fundos previdenciários 

municipais, um tema que tem sido uma preocupação de todos os Prefeitos e servidores 

municipais e dirigentes de autarquias previdenciárias com os quais mantive audiências. A 

grande maioria não suporta sobrevida, e os futuros aposentados e pensionistas, em várias 

cidades e em tempo mais curto do que imaginamos, não terão o recebimento de seus 

benefícios. Realmente precisamos de uma norma urgente para criar mecanismos mais claros, 

socorro da União e Estados a esses fundos previdenciários municipais, para garantir 

segurança aos que já são beneficiários e aos que vão adiante ser. 

Quero aqui cumprimentar a população de Caiuá e dizer que vou agendar audiência no 

Ministério da Previdência na busca de informações que permitam um estudo aprofundado para 

apresentar projeto de lei que possa minorar a situação de hoje das Previdências dos 

Municípios. 

O querido Município de Caiuá teve origem no início de 1922. O povoado recebeu este nome 

pelo fato de a região ter sido habitada pelos índios pertencentes à tribo Caiuá, que em tupi-

guarani significa Mato Ralo. Inicialmente, porém, era indicado como Água do Pavão. 

O Prefeito José Roque da Silva Lira, do PSD, do Município de Tarabai, além do Diretor de 

Divisão daquela cidade, Sr. Antônio Marcos Gonçalves, me enviarem ofícios com solicitação de 

recursos financeiros no valor de 100 mil reais para aquisição de dois carros tipo passeio que 

serão destinados aos pacientes da Unidade Básica de Saúde II e ESFs daquela importante 

cidade. Tarabai contava com 6.607 habitantes no último censo. 

Já a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha Paulista, através do amigo e Prefeito Christian 

Fuziki Ikeda, do PSD, enviou ofício acerca da possibilidade de uma emenda parlamentar para 

pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas no Município, enquanto que a Câmara 

Municipal também aprovou requerimento a este Deputado com o mesmo pleito. A população 

estimada de Euclides da Cunha Paulista em 2016 era de 9.600 habitantes. 

O Município de Ourinhos, através do Prefeito Lucas Pocay Alves da Silva, do PSD, enviou 

ofício pedindo para interceder junto ao Governo Federal para a liberação de recursos 
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financeiros através de emenda parlamentar no valor de 500 mil reais para a realização de 

projetos voltados à infraestrutura urbana, esportiva ou turística do Município. Ourinhos possui 

mais de 111 mil habitantes, segundo o IBGE de 2016. 

De Paulicéia, através ofício do Prefeito Ermes da Silva, do PPS, e da Prefeitura Municipal de 

Panorama, do amigo e Presidente da Câmara Edemir Vermelho, do PSDB, pedido de recursos 

financeiros para serem investidos em obras de infraestrutura, especialmente para realizar a 

pavimentação asfáltica de aproximadamente 3 mil metros, na vicinal PNR-010, que liga o 

Município de Paulicéia a Panorama. 

Ainda do Presidente da Câmara de Panorama, Edemir, ofícios solicitando recursos financeiros 

para aquisição de um trator e de um ônibus para o Município, com o objetivo de transportar os 

pacientes aos centros médicos. 

Já de Itapevi, do Prefeito Igor Soares, do PTN, ofício solicitando emenda parlamentar para 

investimentos em as áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura ou saneamento 

básico. O Município está repleto de dívidas deixadas pela administração anterior, no valor de 

aproximadamente 50 milhões de reais, segundo diz o ofício do Prefeito Igor Soares. 

Sr. Presidente, acuso ainda o recebimento de ofício da querida cidade de Martinópolis, do 

amigo e Prefeito Cristiano Macedo Engel, do PV, solicitando emenda parlamentar para 

aquisição de equipamentos (micro-ônibus) destinado ao transporte de pacientes. 

Da Prefeitura de Patrocínio Paulista, o Prefeito José Mauro Barcellos, do PSDB, solicita 

liberação de recursos no valor de 250 mil reais para a construção da Casa Lar. 

Já da Prefeita de Presidente Epitácio, a amiga e competente Cássia Regina Zaffani Furlan, do 

PRB, recebi ofício solicitando a aquisição de duas ambulâncias, sendo uma delas para UTI 

Móvel. Epitácio tinha, em 2016, segundo o IBGE, 43.718 habitantes. 

Do Prefeito de Presidente Prudente, cidade-sede da 10ª Região Administrativa do Estado de 

São Paulo, recebemos de Nelson Roberto Bugalho pedidos de emendas parlamentes para 

recursos financeiros para áreas diversas, em especial educação, saúde e infraestrutura, além 

de ofício solicitando apoio junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

para liberação do desembolso da primeira parcela de recursos para a construção da obra de 

creche no Conjunto Habitacional João Domingos Netto. 

Quanto a esta creche, Sr. Presidente, informo que este Deputado Federal, em contato pessoal 

mantido no FNDE, conseguiu a liberação dos recursos da primeira parcela para a construção 

da creche, que teve o lançamento do início das obras autorizado pelo Prefeito Nelson Bugalho, 

na última segunda-feira (27 de março), no conjunto habitacional que possui 2.268 casas do 

Minha Casa, Minha Vida. 

Recebi ainda ofício da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Prefeito Dilador Borges, 

do PSDB, solicitando recursos da ordem de 1 milhão de reais, referentes a apoio à Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

Centenas de pedidos chegam ao nosso gabinete parlamentar, e a cada um buscamos dar 

atenção, dentro de nossas limitações políticas. Cito aqui, como valor que dou ao Legislativo 

Municipal, ofícios das seguintes Câmaras Municipais: 

Câmara de Santo Anastácio, ofício do Presidente Jair Montanheri Marques, do PPS, que busca 

a liberação de recursos financeiros para a aquisição de uma ambulância para o Município. 
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Da Câmara de Iepê, da Vereadora Caroline Fugulin Pedrão de Almeida Pereira, do PSDB, 

solicitando recursos financeiros no valor de 250 mil reais, para infraestrutura urbana do 

Município e ajuda na reivindicação junto ao Ministério da Saúde de 250 mil reais para 

investimento de benfeitorias e aquisição de equipamento para a Secretaria da Saúde 

Municipal. 

Da Câmara de Adamantina, do Vereador Acácio Rocha Perez Guerrero, do DEM, solicitando 

recursos da ordem de 500 mil reais para obras de infraestrutura urbana (recapeamento 

asfáltico). 

Da Câmara de Teodoro Sampaio, dos Vereadores Presidente da Câmara, Edimar Batista de 

Oliveira, do PSB, e Wilson Alves de Carvalho (Véio do Requeijão), do PSB, solicitando a 

destinação de dois tratores de grande porte (110 cavalos) para compor a Patrulha Agrícola do 

Município, visando atender os Assentamentos Padre Josimo, com 96 famílias, e Água Sumida, 

com 121 famílias. 

Da Câmara de Presidente Prudente, solicitando intercessão junto ao Governador Geraldo 

Alckmin para pavimentação da estrada vicinal Raimundo Maiolini, que liga o Município 

prudentino à cidade de Flórida Paulista e aos Distritos de Montalvão, Floresta do Sul, Eneida, 

Ameliópolis e segue até o Rio do Peixe, com 10 quilômetros de estrada sem pavimento, 

trazendo desenvolvimento aos nossos distritos e encurtando distâncias para aqueles que 

trabalham nos presídios da região paulista. 

Ainda da Câmara de Presidente Prudente, do Vereador Natanael Gonzaga, do PSDB, ofício 

solicitando a doação de duas ambulâncias para o Município, uma delas destinada ao Hospital 

Regional do Câncer de Presidente Prudente e a outra para o Serviço de Transporte Social, da 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Do mesmo Vereador Natanael, ofício solicitando providências objetivando a destinação de 

recursos financeiros, através de emenda parlamentar, no valor de 500 mil reais ao Hospital 

Regional do Câncer de Presidente Prudente e ofício solicitando providências ao Ministério da 

saúde, destinadas à construção de dois postos de saúde no Município. 

Sr. Presidente, como aqui demonstrado, os Municípios, principalmente neste delicado 

momento de crise econômica, passam por sérias e extremas dificuldades. É certo que todos os 

entes da Federação enfrentam a crise, mas os mais fracos são os Municípios, principalmente 

os pequenos, cuja receita praticamente é composta pelo repasse do Fundo de Participação dos 

Municípios.  

Coloquei meu mandato, como já aqui dito, à disposição de todos os Municípios do Estado, 

fundamentalmente os das regiões da Sorocabana, Paulista e Nova Alta Paulista. 

Sr. Presidente, sobre a invasiva divulgação da Operação Carne Fraca e as irregularidades 

apontadas pela Polícia Federal, dentre elas a adulteração de embalagens, venda de carne 

vencida, adição de produtos em desacordo com as normas estabelecidas, que interferem 

diretamente o consumidor brasileiro e, principalmente, as exportações e o mercado econômico 

internacional - o que para nosso País é um impacto direto na cadeia produtiva - e mesmo com 

a revogação dos impedimentos da importação pelos países para a carne brasileira, precisamos 

esclarecer a toda a população brasileira e ao mercado exterior sobre as atividades executadas 

pelo Governo Federal, com a punição de todos os envolvidos com relação a esse escândalo. 

Sr. Presidente, sabemos que o Governo Federal, através do Ministro da Agricultura e Pecuária, 

Blairo Maggi, assumiu pessoalmente a condução desse processo, e quero aqui cumprimentá-lo 
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pelo magnífico trabalho, que resgata a credibilidade junto aos consumidores do mercado 

nacional e internacional. 

Por ser um Deputado suplente este ano, a situação aqui é um tanto incerta, mas eu quero 

finalizar, Sr. Presidente, falando um pouquinho da situação do momento. 

O que mais preocupa este Parlamentar neste momento são as reformas estruturantes. Eu fiz 

aqui uma série de considerações, principalmente sobre as três principais reformas: a 

previdenciária, a trabalhista e a tributária e, a meu ver a quarta, que é a reforma política. No 

momento adequado, eu farei um pronunciamento sobre a minha posição quanto à aprovação 

da reforma previdenciária. 

Antes mesmo de romper com a ainda Presidente da República Dilma Rousseff, do PT, o 

PMDB, por meio da Fundação Ulysses Guimarães, apresentou, no dia 29 de novembro de 

2015, o documento Uma ponte para o futuro. 

Esse texto incluía diversas reformas chamadas de estruturais, que tratavam de questões tidas 

como de longo prazo e que deveriam ser encaradas por políticos que deveriam deixar de lado 

divergências e interesse próprio. Esse documento justificava a tentativa de recuperação 

econômica do País, que seria atingida para corrigir a profunda recessão causada por excessos 

cometidos pelo Governo Federal. 

Entre as propostas nas 19 páginas desse documento, está a de reforma da Previdência, que, já 

com o presidente Michel Temer, do PMDB, no cargo, foi enviada a esta Casa no dia 5 de 

dezembro, por meio da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. Uma das 

soluções "simples do ponto de vista puramente técnico" apresentadas na carta Uma ponte para 

o futuro era aumentar a idade mínima para que uma pessoa no Brasil pudesse se aposentar. 

O Governo Temer seguiu a agenda contida no Uma ponte para o futuro e aprovou neste 

Congresso a PEC do teto de gastos, a medida provisória da reforma do ensino médio e 

caminha para, adiante, travarmos aqui o debate quanto à reforma trabalhista, que está dentro 

do Projeto de Lei nº 6.787, de 2016, que já possui 850 emendas parlamentares. 

Mas apareceu um problema no meio desse percurso de boa relação entre a maioria dos 

Congressistas e o Executivo nacional, que é a PEC da reforma da Previdência. 

Apesar de tratar algumas mudanças da PEC 287/16 como inalteráveis, como o aumento da 

idade mínima para aposentadoria para 65 anos a homens e mulheres com tempo de 

contribuição de ao menos 25 anos, até mesmo o Presidente da República classifica nos 

bastidores o projeto como "espinhoso". 

Só que, desde o início dos trabalhos da Comissão Especial da Reforma, as dificuldades têm 

sido maiores. Não há quem acredite que haja qualquer possibilidade de se aprovar como está 

a PEC 287/16 em plenário com o mínimo necessário de três quintos dos Parlamentares, ou 

seja, 308 votos favoráveis, em dois turnos. Já se somam 164 emendas ao projeto. 

Minha maior preocupação é que essa PEC atinge de forma muito pesada os trabalhadores. 

Creio que muita coisa deva ser, de fato, extraída deste texto ou substancialmente alterada, 

para que possamos manter certos direitos assegurados atualmente. 

Defendo que muitas mudanças devem ser feitas se o Governo quiser mesmo aprovar essa 

PEC 287. Ela traz em seu bojo flagrante inconstitucionalidade, por violação aos princípios da 

segurança jurídica, do direito adquirido, da vedação ao retrocesso social, entre outros pontos. 
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A proposta ignora até mesmo as diferenças biológicas, e a dupla, por vezes, tripla jornada da 

mulher que é recorrente no nosso País de Terceiro Mundo, ao estabelecer a mesma regra de 

aposentadoria para os homens e mulheres, utilizando como paradigma realidades 

completamente diversas das dos países desenvolvidos do continente europeu. 

O que fazer com quem contribuiu no sistema por 18, 19, 20, 24 ou 25 anos sobre o total da 

remuneração, com menos de 50 anos se homem e menos de 45 anos se mulher e que, a partir 

da promulgação dessa PEC, perderia o direito ao recebimento de proventos sobre o que 

excedesse o teto do Regime Geral da Previdência Social? 

Acho que a União não está apta para devolver todo esse excedente corrigido para o segurado, 

ou promoveria o calote institucionalizado para centenas de milhares sob o manto da prescrição, 

com a alegação de que só poderiam reclamar os últimos 5 anos? 

O trabalhador está sendo obrigado a trabalhar por 49 anos para receber os 100% da média 

remuneratória desde julho de 1994 e perde o direito de se lembrar da Previdência tão somente 

ao iniciar a perda de seu vigor físico, pois não se aposentará, ainda que tenha vertido ao 

sistema contribuições por 24 anos e 11 meses. Fácil presumir que, em inúmeros Estados, 

principalmente do Norte e Nordeste, inúmeros trabalhadores vão falecer antes de completar os 

longos 25 anos de contribuição ao regime. 

Que todos nós reflitamos e nos posicionemos questionando e combatendo tudo aquilo que 

violar os princípios constitucionais consagrados pela Constituição de 1988. 

O limite de idade tem trazido insatisfação muito grande, a regra de transição vai ter que ser 

negociada e também o tempo de serviço. Esse é o pensamento que tenho. 

Temos que enxergar outras possibilidades que possam realmente reaquecer a economia e os 

cofres públicos, e não medidas tão duras de mudança na Previdência. Busquemos taxar os 

bancos e as grandes fortunas. Não podemos, toda vez que os governantes atribuem que o 

País está quebrado, fazer com que só a classe trabalhadora tenha que pagar a conta. O 

Presidente Temer e sua equipe precisam ceder, dar exemplos e cortar na própria carne para 

fazer essa reforma acontecer. 

As mudanças são tão expressivas que o próprio Relator da PEC na Comissão Especial, 

Deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, já mudou várias vezes a data de apresentação do 

seu parecer sobre a proposta. Antes previsto para o início de março, ficou para o meio do mês, 

depois o fim dele, e agora caminha para abril. 

A quantidade de emendas apresentadas à PEC da Previdência na Comissão Especial é 

enorme. Trazem essas emendas pedidos de alterações significativas no projeto, como a 

redução do pedágio de transição de 50% para 30% nos casos de contribuintes com idade 

acima de 50 anos para homens e 45 para mulheres, redução da idade mínima de 

aposentadoria de 65 para 60 anos, homens, e 58, mulheres, entre outras. 

Registro aqui, Sr. Presidente, meu desconforto em dar respaldo à PEC 287/16 tal qual 

encaminhada pelo Executivo. 

Tenho convicção de que aqui a maioria dos Deputados e Deputadas que compõem a base vem 

recebendo pedidos para se colocar contra a PEC 287/16. Essa pressão vem das ruas, das 

redes sociais, de nossas visitas às nossas bases, quanto à insatisfação social da PEC 287/16 

em seu texto original. A sociedade hoje em dia está mais atenta, acompanhando os 

movimentos desta Casa. 
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É preciso, Sr. Presidente, buscar um entendimento na Comissão Especial para que a 

discussão chegue ao Plenário com algumas soluções já dadas. 

Não posso e não vou - repito, não posso e não vou -, caso vários pontos dessa reforma da 

Previdência não sejam retirados do texto original e outros alterados, votar contra o trabalhador. 

Meu voto será contrário à reforma da Previdência! 

O esforço do Ministro da Fazenda Henrique Meirelles de ir às bancadas dos partidos para 

detalhar e explicar a importância dessa reforma tem olhar econômico e numérico para os 

cofres públicos. 

Mas os Deputados e Deputadas também têm seu olhar e sensibilidade para quem contribuiu ao 

longo de vários anos e, dessa forma, vamos para esse debate com olhar humano e social. O 

povo trabalhador está cansado de, a todo momento, com alegações de Previdência quebrada, 

feita por todos os ex-Presidentes, querer mudar no meio do jogo as regras - agora, então, de 

maneira radical. 

Sr. Presidente, 49 anos de contribuição para conseguir a aposentadoria integral é querer dizer 

aos trabalhadores que eles passaram a vida toda contribuindo para pagar a conta e o suposto 

rombo da Previdência desde que este instituto foi criado, mas que eles vão pouco aproveitar 

dela.  

Defendo um meio-termo. Que o Governo esteja atento e permita, de fato, flexibilizar essa 

reforma, para que a mesma atinja seus objetivos e, ao mesmo tempo, não seja tão dura com 

os trabalhadores e trabalhadoras. 

Vencida a reforma previdenciária, outras, como a política, a trabalhista e tributária devem ser 

objeto de debate nesta Casa, aos quais adiante me manifestarei. 

Reafirmo que gostaria de deixar registrado nesta Casa e, ao mesmo tempo, alertar aos 

trabalhadores sobre a minha posição em relação principalmente à situação da reforma da 

Previdência. Este Deputado não concorda com vários pontos do texto e, da forma que está - 

poderia citar ponto a ponto - quero registrar que o voto deste Deputado é contrário à reforma 

previdenciária. Quero que fique registrada a posição deste Deputado, do PSDB do Estado de 

São Paulo, em relação à reforma da Previdência. Para que se faça uma reforma, é necessário 

que haja exemplos e que se corte na carne. Jamais a minha posição será votar contra direitos 

dos trabalhadores. Então já deixo aqui registrado o meu voto contrário à reforma da 

Previdência. 

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V.Exa. que fosse dado como lido todo o meu discurso. 

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Adérmis Marini) - Obrigado, nobre colega Deputado Federal e também 

colega Vereador Izaque Silva. Parabéns pelo posicionamento, inclusive em relação à reforma 

da Previdência! 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu começo a minha 

fala lembrando o que foi dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que 

buscou fazer o luto e fechar o ciclo do que representou a Segunda Guerra Mundial, período em 

que houve uma desumanização, no sentido literal do termo, que assassinou milhões de 

pessoas, simplesmente por serem judias, terem deficiência, serem ciganos, homossexuais ou 

terem certas convicções religiosas. Mas, antes de serem literalmente mortas, foram 

desumanizadas simbolicamente, porque foram consideradas seres inferiores.  

Há uma tendência expressa nesta Casa de se hierarquizar os seres humanos, motivada por 

um fundamentalismo religioso e por um fundamentalismo patrimonialista ou punitivo. Os seres 

humanos não podem ser hierarquizados. Nós fazemos parte de uma única humanidade. 

Temos várias formas de ser, várias formas de amar, mas fazemos parte de uma única 

humanidade. 

E o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentre outros aspectos? Ela diz:  

Artigo 1º 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. 

Isso significa considerar o outro enquanto outro. Isso significa considerar que existe uma 

diversidade de pensamentos que não anula a nossa própria humanidade. A humanidade é rica 

e é bela porque é diversa, porque nós temos inúmeras cores. Nós temos um arco-íris de cores 

na nossa cidade e na nossa sociedade. 

A partir desse artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das 

Nações Unidas criou a campanha Livres & Iguais, por meio da qual busca promover a 

igualdade de direitos para a população LGBTI, para a população de lésbicas, gays, bissexuais, 

transgêneros, intersex, para que todos possam, independentemente da forma como amam, 
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independentemente da identidade de gênero que carregam - muitas vezes uma identidade de 

gênero está aprisionada num corpo que não lhe pertence -, viver a sua humanidade. 

Essa campanha Livres & Iguais criou no Distrito Federal e no Entorno o primeiro processo de 

formação de lideranças e de formação da condição de sujeito da população transexual, criou a 

1ª TRANS-FORMAÇÃO, dedicada a 20 pessoas. Durante alguns meses, essas pessoas irão 

dialogar com a sua própria humanidade, que pressupõe a condição de serem sujeitos da sua 

própria história. 

Por isso parabenizo as Nações Unidas e todas as entidades que apoiam a medida: 

organizações não governamentais; Subseção de Taguatinga da Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil no Distrito Federal, etc. Essas entidades estão apoiando essa campanha, 

para que essas pessoas possam percorrer toda a cidade e assegurar seus direitos. Dessa 

forma, poderemos nos fazer democratas e construir uma sociedade onde a democracia seja 

regra.  

Sr. Presidente, sei que os direitos à vida, os direitos inerentes à nossa própria humanidade, 

como o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito de amar estão ameaçados. Esses 

direitos são muito importantes e transformadores; particularmente são uma etapa da história da 

humanidade. 

O ser humano está tão coisificado que nós somos associados a mercadorias. A violência é tão 

banalizada e espetacularizada ao mesmo tempo que cria uma sociedade de medo. E isso 

paralisa a nossa humanidade, porque o medo paralisa. Além disso, cria um sofrimento 

psíquico, o que possibilita que as soluções de força, as soluções fundamentalistas, no sentido 

de que os problemas no Brasil se resolvem com grades e algemas possam ganhar peso na 

nossa própria sociedade, comprometendo a nossa democracia, rompida de fato.  

Nós estamos vivendo um período de ruptura democrática no Brasil. Quando eu vejo o 

Presidente golpista que está ocupando indevidamente o Palácio do Planalto dizer que quem é 

contra a reforma da previdência é contra o Brasil, lembro-me da ditadura militar. Lembro-me de 

quando os militares diziam: "Brasil! Ame-o ou deixe-o!" Este é o Brasil que eu te oferto: o Brasil 

das baias, o Brasil das baionetas, o Brasil da retirada de direitos no dia de hoje. Esse Brasil 

você tem que acatar, porque eu não te considero enquanto outro, não considero a alteridade e 

a diversidade, porque a minha forma de ver o mundo é universal. É a mesma coisa que eles 

tentam nos impor ao dizer: "Apoiem a reforma da previdência, porque apoiá-la é preservar a 

sua própria previdência".  

Sr. Presidente, esse é o mesmo discurso que foi construído na época da Constituinte neste 

País, quando se dizia: "Se esta Constituinte for aprovada ou se esta Constituição se tornar 

realidade, os trabalhadores acabarão sendo penalizados, e o Brasil irá quebrar". Mas também 

é o mesmo discurso que os antecessores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

- FIESP faziam, ao se referirem às férias dos trabalhadores e da trabalhadoras, ainda no 

século XIX. Eles diziam: "Se houver férias, vão existir o ócio. Ao ficarem no ócio, irão para o 

crime. Por isso as férias a serem concedidas serão sinônimo do aumento de criminalidade com 

os trabalhadores e as trabalhadoras".  

É a invisibilização da humanidade dos trabalhadores. É a invisibilização da classe trabalhadora. 

Este Governo só olha o dito mercado, que parece um deus com apetite insaciável, para quem 

este Governo golpista vai jogando os direitos, sacrificando o povo brasileiro, a classe 

trabalhadora, com uma reforma como essa da previdência, que acaba com a previdência social 

e aumenta todas as desigualdades: a de gênero; a existente entre campo e cidade; a etária. 
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Nós construímos um processo de proteção social que assegura proteção a 98% dos idosos 

neste País. Mas querem que o BPC só seja destinado a quem tem 70 anos! Nós estamos 

falando de uma população em extrema pobreza! Terá ela expectativa de vida de 70 anos? Ou 

não se sabe que a expectativa de vida do trabalhador rural é menor do que isso? Não se sabe 

que 53% dos Municípios brasileiros não têm expectativa de vida de 65 anos? São 

trabalhadores que não irão se aposentar. 

Ladrão de aposentadoria o golpismo é! Ladrão de direitos o golpismo é! Querem tirar os 

nossos direitos, rasgar a CLT e fazer com que os trabalhadores sejam coisificados, 

transformados em mercadoria.  

E o rentismo? Ah, o rentismo continuará dominando este País, levando 45% do Orçamento 

apenas com serviços e juros da dívida. O rentismo é intocável! 

Sr. Presidente, eu concluo dizendo que a democracia neste País exige que nós façamos uma 

grande oposição, para que possamos devolver o Palácio do Planalto ao povo brasileiro. O povo 

brasileiro construiu as eleições neste País, na tentativa de fazer o luto do período da ditadura 

militar, com muita dor, mas também com muita fé e muita esperança. E esse processo de 

eleições diretas não pode ser pisado, esmagado por um golpismo que teme fundamentalmente 

um operário.  

Que medo se tem de Luiz Inácio Lula da Silva, que representa o povo brasileiro e continua em 

primeiro lugar em todas as pesquisas! 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Muito obrigado, Deputada Erika Kokay. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mundo religioso cristão, muitas vezes, faz citações 

descontextualizadas da Bíblia ou simplificações indevidas da doutrina, com extrema rigidez e 

um terrível ímpeto condenatório dirigido à população LGBTI. Algumas vezes, como se vê, eles 

são considerados "endemoninhados" a serem exorcizados; em outras, são submetidos a 

oração de "cura e libertação" para mudarem a sua condição ou identidade. Esse é um mundo 

de todos os nomes, menos o nome "cristão". 

O ódio à população LGBTI está presente em toda parte, com violência física, verbal, 

psicológica e simbólica. Tal ódio gera inúmeras formas de discriminação e causa feridas 

profundas. 

Da forma que os fundamentalistas anunciam o Evangelho, que deveria ser Boa Nova, não cura 

feridas nem aquece o coração, mas traz mais devastação. A Palavra do Deus, que deveria ser 

palavra de vida, se torna palavra de morte. E em nenhuma parte dos evangelhos existe na 

boca do Cristo uma condenação à população LGBTI. E hoje os que condenam a população 

LGBTI são mais do que o Cristo? 

O Brasil, com o atual Governo, reproduz os processos sociais magistralmente analisados por 

Hanna Arendt no clássico As Origens do Totalitarismo, sobretudo, como fenômenos do 

igualitarismo totalitário, que vocifera: "Se você não é igual a mim, não tem direito a existir". 

Contra esse pensamento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas afirma: 
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Artigo 1º 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. 

Assim nasce a campanha Livres & Iguais, uma campanha inédita e global das Nações Unidas 

para promover a igualdade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros e Intersexuais - LGBTI. 

Projeto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos - ACNUDH, 

implementado em parceria com a Fundação Purpose, Livres & Iguais, tem por objetivo 

aumentar a conscientização sobre a violência e a discriminação homofóbica e transfóbica e 

promover maior respeito pelos direitos das pessoas LGBTI, em todos os lugares do mundo.  

A campanha Livres & Iguais criou no Distrito Federal o curso de formação sobre igualdade de 

direitos para a comunidade LGBTI, a 1ª TRANS-FORMAÇÃO do DF e Entorno. Esse inédito 

curso da campanha da ONU Livres & Iguais selecionará 20 pessoas trans para uma formação 

com duração de 4 meses, tempo em que os participantes e as participantes aperfeiçoarão suas 

capacidades e habilidades para o ativismo pela igualdade de direitos e tratamento justo da 

população LGBTI. 

A ONU Brasil encoraja fortemente a candidatura de pessoas trans afrodescendentes, indígenas 

e quilombolas. A diversidade racial, étnica, territorial e de gênero, além da experiência, serão 

empregados como critério subsidiário de seleção, a fim de assegurar a composição do grupo 

mais representativo possível da população trans do DF e Entorno. 

A 1ª TRANS-FORMAÇÃO do DF e Entorno é realizada numa parceria da Comissão de Direitos 

Fundamentais Luís Gama, da Subseção de Taguatinga da Ordem dos Advogados do Brasil no 

Distrito Federal, a Coletiva Corpolítica, a RedTrans - Rede Nacional de Pessoas Trans do 

Brasil, a ANTRA - Articulação Nacional de Travestis e Transexuais, o IBRAT - Instituto 

Brasileiro de Transmasculinidade e a ANAV-Trans - Associação do Núcleo de Apoio e 

Valorização à Vida de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Distrito Federal e Entorno, 

com o apoio do Governo do Distrito Federal e do Ministério Público do Trabalho. 

Quando juntamos as nossas forças e vontades, os planos saem do mundo das ideias e 

acontecem. E para acontecerem é necessário ver o outro como outro eu. 

Obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Condenação do ex-Deputado Eduardo Cunha. Pesar pela aprovação de projeto de lei sobre a 

terceirização de contratos de trabalho. Crítica à atuação do Ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, em defesa da reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

Apenas quero afirmar aqui que hoje divulgaram informações de que o coordenador do golpe 

aqui nesta Casa, Eduardo Cunha, que muitas vezes foi ovacionado por tantos golpistas, foi 

condenado a mais de 15 anos de prisão. Nós sabemos de toda maldade que ele fez a este 

País, ao criar as pautas-bombas e aprofundar a crise nacional. 

Outra questão, Sr. Presidente. Com o aprofundamento do golpe, nós tivemos aprovado o 

projeto da terceirização, que vem exatamente revogar a Lei Áurea, para escravizar o povo 

brasileiro. Há pouco, numa reunião sobre a reforma da Previdência, houve um debate com o 

Ministro Henrique Meirelles, que, lamentavelmente, também luta para prejudicar a classe 

trabalhadora. Mas nós estamos na trincheira para impedir que essas maldades continuem 

acontecendo e que o povo tenha que pagar a conta do golpe.  

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste meu pronunciamento pelos 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Bolsonaro) - Perfeito. 
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Esclarecimentos prestados por Parlamentares do PMDB a autoridades chinesas sobre a 

Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, durante visita à China para debate sobre política 

econômica e desenvolvimento social. Participação do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

em audiência pública na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Elogio à gestão do 

Presidente Michel Temer com vista à retomada do crescimento econômico. 

________________________________________ 

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

Presidente, Deputado Eduardo Bolsonaro, colegas Deputados e Deputadas, uso a tribuna 

neste momento para fazer um comunicado importante sobre a missão oficial do PMDB na 

China. 

A convite do Governo chinês e do Partido Comunista, sete Deputados do PMDB viajaram 

àquele país para participar de um evento interpartidário. Essa viagem ocorreu no dia 20 de 

março. Representantes de diversos países também foram convidados para esse encontro, que 

é realizado anualmente e visa debater política econômica e desenvolvimento social.  

A chegada da comitiva do PMDB a Pequim coincidiu com o desdobramento da Operação 

Carne Fraca da Polícia Federal. Como se sabe, em um primeiro momento, a China suspendeu 

a compra da carne brasileira. Chefiada pelo Líder Deputado Baleia Rossi, a brava comitiva de 

Deputados do PMDB resolveu agir para reverter a situação. A comitiva foi composta pelos 

Deputados Alberto Filho, do Maranhão, Lucio Mosquini, de Rondônia, Pedro Chaves, de Goiás, 

Ronaldo Benedet, de Santa Catarina, e Vitor Valim, do Ceará. Todos cumpriram o seu papel de 

defesa dos brasileiros, porque isso significa, sem dúvida alguma, defender os trabalhadores e 

os empregos no Brasil. 

Na série de reuniões e conversas que tiveram com autoridades chinesas, nossos sete 

Deputados exaltaram a qualidade da carne brasileira e relataram a decisão do Presidente 

Michel Temer de criar uma força-tarefa para buscar uma solução rápida. Explicaram que os 

problemas apontados pela Operação Carne Fraca restringiram-se a apenas 21 das 4 mil 

unidades de fiscalização. Os questionamentos foram muitos, pois os chineses temiam danos à 

saúde da sua população de quase 1,5 bilhão de habitantes.  

Nos últimos anos, com o crescimento econômico do país, os chineses têm mudado os seus 

hábitos alimentares. Começaram a trocar o consumo de carne suína por carne bovina. Foi 

diante desse prognóstico que empresas brasileiras passaram a investir pesado na 

modernização dos frigoríficos. 

A China é o nosso maior parceiro comercial, está à frente dos Estados Unidos. Não podemos 

deixar que essa relação bilateral seja abalada. Em 2016, a China gastou quase 38 bilhões de 

dólares com importações do Brasil. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 23 

bilhões de dólares; e a Argentina, em terceiro, com 13 bilhões de dólares. 

A China também é um parceiro estratégico no bloco dos BRICS, que, além do Brasil e da 

China, reúnem a Índia, a Rússia e a África do Sul. Atualmente, a Presidência rotativa do bloco 

cabe à China. 

Nossos sete Deputados do PMDB viajaram cientes da importância do relacionamento com a 

China. Ao chegar lá, tiveram contato direto com importantes autoridades chinesas. Logo no 

primeiro dia de atividades, foram recebidos por Du Quinglin, Secretário do Comitê Central do 

Partido Comunista. Du responde diretamente ao ex-Presidente da China, Hu Jiontao, e ao atual 
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Presidente Xi Jinping. Du é também Vice-Presidente da Conferência Consultiva da Política; no 

passado, foi Ministro da Agricultura. 

Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, num primeiro momento, os integrantes da 

brava comitiva do PMDB foram questionados sobre a Operação Carne Fraca, da Polícia 

Federal, e souberam dar as respostas necessárias naquele momento. Foi uma ação simples e 

singela. É evidente que a capacidade do Ministério da Agricultura e do Itamaraty em dar as 

respostas precisas é inigualável, porque, do ponto de vista técnico, o Governo é dono das 

melhores informações. Contudo, quando há uma conversa olho no olho, quando há um aperto 

de mão e se diz com todas as letras: "Nossa carne é boa, nossa carne é excelente", é óbvio 

que isso causa um efeito importante para quem houve, principalmente quando isso é dito com 

segurança e tranquilidade. É assim na política: o poder da palavra, o poder do convencimento, 

e, principalmente, a convicção sobre o que se diz. Assim agiram os nossos sete Deputados na 

China: com convicção de que a nossa carne é boa, porque é mesmo. 

É claro que a Polícia Federal deve investigar as irregularidades e que a Justiça precisa punir 

quem errou. Apesar de alguns exageros, tanto a Polícia quanto a Justiça estão fazendo bem o 

seu papel nesse caso. 

O próprio juiz que autorizou a ação, o Sr. Marcos Josegrei, deu entrevista ao Jornal Nacional e 

disse de forma clara: "Com base nessa investigação, é impróprio dizer que o Brasil não tem 

condições de exportar ou de consumir no mercado interno produtos de origem animal de boa 

qualidade". Essas foram palavras do Juiz Marcos Josegrei no Jornal Nacional. Ou seja, 

senhoras e senhores, em nenhum momento foi demonstrado que a carne brasileira é ruim. 

Nós, do PMDB, afirmamos com convicção: no Brasil, nos Estados Unidos e até na China, a 

nossa carne é ótima! Mais do que isso, defendê-la é defender mais divisas para o Brasil, 

defender os trabalhadores e defender mais empregos. 

Desse modo, senhoras e senhores, eu gostaria de encerrar este meu discurso, parabenizando 

os nossos sete Deputados que estão na China. Eles próprios, que deverão voltar ao País já 

amanhã, farão um relato mais preciso sobre essa missão oficial - que, diga-se de passagem, 

não custou 1 real sequer aos cofres públicos: as passagens e as despesas de hospedagem 

ficaram por conta do Governo da China. 

Para finalizar, meus parabéns aos Deputados Ronaldo Benedet, Lucio Mosquini, Cabuçu 

Borges, Pedro Chaves, Alberto Filho, Vitor Valim e ao nosso Líder Deputado Baleia Rossi! Sem 

sombra de dúvida, todos tiveram um papel importante para fazer com que a China voltasse a 

consumir e importar a carne brasileira. 

Gostaria de parabenizar também, neste momento, o nosso Ministro Blairo Maggi e toda a sua 

equipe. Desde o dia em que aconteceu o episódio, juntamente com o Presidente Michel Temer, 

não pararam de trabalhar. Nós já conquistamos avanços em países importantes como Egito, 

Irã, China, Chile e outros, graças ao empenho e ao desprendimento do Presidente Michel 

Temer e do Ministro Blairo Maggi, que mostraram a esses países a qualidade das nossas 

carnes. 

Aproveito para dizer que hoje nós recebemos, na Comissão da Reforma da Previdência, o 

Ministro Henrique Meirelles. O Ministro Henrique Meirelles chegou aqui às 10 horas da manhã, 

Deputado Eduardo Bolsonaro, e daqui saiu às 15h30m. O Ministro ficou por aproximadamente 

5 horas palestrando e ouvindo os membros da Comissão. Depois, respondeu às perguntas, 

uma a uma. O Ministro é comprometido com o futuro do nosso País. Com a sua equipe, nós já 
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conseguimos reduzir juros, já conseguimos reduzir a inflação e já estamos conquistando a 

confiança dos investidores nacionais e internacionais.  

Juntamente com o Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos - ABIMAQ, o Sr. Velloso, que também estava presente, nós fizemos 

reivindicações, considerando o papel importante do Ministro. O Ministro precisa recuperar as 

contas públicas. Depois que passa um Governo do PT - e passaram o Governo Lula e o 

Governo Dilma -, é lógico que o Brasil fica quebrado. Deixaram 13 milhões de desempregados 

e um déficit de mais de 180 bilhões de reais só na Previdência! O Governo petista fez um 

governo desastrado. 

O Presidente Michel Temer, juntamente com o Ministro Henrique Meirelles, estão tomando 

iniciativas. Cito, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, que a Presidente Dilma 

fez em 2014 para ganhar as eleições. Ganhou as eleições. No entanto, o Governo terá que 

voltar com a tributação anterior. 

Contudo, nós fomos fazer um pedido ao nosso Ministro Henrique Meirelles, juntamente com o 

Presidente da ABIMAQ, o Sr. Velloso. Há empresas que estão em pleno contrato de 

exportação - só no meu Estado há diversas indústrias, como há em todo o Brasil -, feito com 

base no custo do equipamento. Com a queda do dólar, mais essa despesa, vai-se tirar a 

competitividade das nossas indústrias. Por isso, fomos fazer um pedido ao Ministro Meirelles, 

que já tem consciência de que alguns setores ficarão com a desoneração, como o setor de 

transportes. A proteção a este setor é necessária, assim como ao setor de comunicação e a 

outros setores que geram empregos. 

A exportação é o que vem salvando a nossa economia. Nós precisamos e devemos proteger 

nossa indústria. Está havendo uma retomada da economia, mas isso demora um pouco. Quem 

está segurando os empregos, quem está segurando a economia são os exportadores, é o 

agronegócio. Nós não podemos penalizar essas empresas que estão gerando emprego através 

das exportações. Cada aumento de custo em contrato irá automaticamente prejudicar as 

indústrias. Por isso, a preocupação da ABIMAQ é pertinente. 

Nós procuramos fazer a nossa parte, como Deputado Federal do Rio Grande do Sul, da Serra 

Gaúcha. Preocupados com os empregos, nós vamos fazer a nossa parte. 

Além disso, eu gostaria de dizer que estamos ouvindo as pessoas e, no momento oportuno, 

vamos debater com os colegas a reforma da Previdência. Não tenho dúvida nenhuma de que o 

que houver de excesso será corrigido. O que puder ser feito para a aprovação da reforma da 

Previdência, respeitando os direitos, não prejudicando as pessoas, não tirando direito de 

ninguém, será feito. Nós vamos seguir a consciência do Presidente Michel Temer e dos 

Ministros para fazermos uma reforma justa e equilibrada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Deputado Eduardo Bolsonaro. 

Muito obrigado. Conte comigo! 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Bolsonaro) - Perfeitamente, Deputado Mauro Pereira! V.Exa., 

do Rio Grande do Sul, fala em defesa daqueles que produzem e geram emprego no País. 
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O SR. LEONARDO QUINTÃO (PMDB-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma da previdência é indispensável, mas precisa ser 

feita com muito cuidado para não afetar setores que prestam serviços relevantes à população. 

É o caso das entidades filantrópicas, responsáveis por milhares de hospitais, escolas e 

unidades de assistência social, atuando sem fins lucrativos e formando a segunda maior rede 

de proteção social do País, superada apenas pelo próprio Estado. 

 

A Constituição de 1988 isenta de contribuição para a seguridade social as entidades 

beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Embora a 

proposta de reforma da previdência enviada à Casa pelo Executivo não toque nesse 

dispositivo, têm circulado informações de que o relatório final da Comissão Especial poderia 

modificá-lo, principalmente quanto à área da educação. 

Preocupadas, as 13 entidades que integram o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas 

(FONIF) enviaram documento ao Presidente Michel Temer, no dia 20 de março, expondo a 

situação do setor, sua importância para a sociedade e a expressiva compensação que é dada 

à isenção prevista na Carta Magna. 

Segundo o FONIF, as entidades filantrópicas compõem hoje um universo de 8.695 pessoas 

jurídicas, sendo mais de 1.400 na área da saúde, mais de 2.100 na de educação e mais de 

5.000 na de assistência social. A legislação que regulamenta a filantropia estabelece a 

obrigação de cada entidade aplicar em gratuidade um montante nunca inferior à isenção 

usufruída, estimada, no ano passado, em R$12 bilhões. 

Porém, pesquisa realizada com base em dados oficiais indica que as entidades filantrópicas 

têm efetuado gratuidade quase 6 vezes maior do que a isenção. Mais precisamente, a cada 
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real recebido em desoneração previdenciária, são concedidos, como contrapartida, R$5,92 em 

gratuidade. 

Por outro lado, a desoneração da folha de pagamentos alcançou 56 setores da economia, em 

2014, num total de R$385 bilhões, e a isenção às filantrópicas não chegou a 3% desse valor. 

Os números de cada área mostram que um eventual abalo no setor, pela quebra da isenção 

atualmente concedida, causaria grandes problemas para a população. 

As Santas Casas e os hospitais filantrópicos realizam 53% dos atendimentos do Sistema Único 

de Saúde, e mais de 60% dos procedimentos de alta complexidade. 

Nas 5 mil unidades escolares filantrópicas, estudam 2,25 milhões de alunos, e mais de 600 mil 

são beneficiados diretamente por bolsas de estudos. 

As filantrópicas de assistência social respondem por 62,7% das vagas privadas ofertadas: são 

4,8 milhões de vagas, integralmente gratuitas, nos diversos serviços. 

É claro que o poder público não teria condições, talvez nem em médio prazo, de assumir a 

responsabilidade por todas essas atividades. As filantrópicas, com 1,3 milhão de servidores, 

são importantíssimas na saúde, na educação e na assistência social e não podem ser 

desestabilizadas por mudanças em regras definidas há vários anos e que vêm dando 

resultados. 

De fato, como afirmam as entidades que as representam, a Constituição não isentou o setor 

filantrópico, apenas possibilitou a criação de uma sistemática de contrapartida, mensurada e 

fiscalizada pelo setor público. 

Espero, portanto, que a ideia de mexer no que está dando certo não vingue e que as 

filantrópicas possam continuar realizando seu bom trabalho sem novos obstáculos. A parceria 

entre o Estado e o setor filantrópico no Brasil tem quase 5 séculos - começou com a fundação 

da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em 1543 - e deve ser mantida em benefício da 

população. 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Comissão Geral destinada ao debate do tema As Regras de Conteúdo Local para Petróleo e 

Gás no Brasil.  

________________________________________ 

O SR. DEPUTADO SÁGUAS MORAES - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 

senhores convidados, este Governo ilegítimo de Michel Temer não se contenta com a entrega 

do pré-sal; não se contenta com a aprovação da PEC 241 na Câmara, renomeada como PEC 

55 no Senado, que congela os investimentos do País por 20 anos; não se contenta com a 

aprovação, na semana passada, do projeto da terceirização, que precariza significativamente 

as relações de trabalho neste País e rasga a CLT. Este Governo não se contenta com a 

tentativa da aprovação - tentativa, porque eu creio que esta Casa terá juízo, Deputado Luiz 

Couto - do desmonte da Previdência. 

Estão chamando a tal reforma de reforma da Previdência, mas uma reforma geralmente é para 

melhorar. Quando nós reformamos a nossa casa, ela fica mais bonita, fica mais nova. Essa dita 

reforma da Previdência não é uma reforma: trata-se do desmonte da Previdência pública deste 

País! Em contrapartida, vai fortalecer a previdência privada, vai fortalecer os bancos, vai 

fortalecer o capital nacional e vai deixar a grande maioria dos trabalhadores brasileiros à mercê 

do capital nacional e internacional. 

Hoje a Previdência representa uma rede de proteção social ao trabalhador neste País. Hoje 

temos mais de 100 milhões de brasileiros que dependem, de certa forma, da Previdência 

Social. Portanto, é a partir dali que nós damos garantias ao cidadão brasileiro. Agora, o 

Governo vem atacar a política de conteúdo local, que não trata só da geração de empregos 

diretos nos estaleiros navais, mas de toda a cadeia produtiva do petróleo.  

Em 1928, as sete irmãs do petróleo estabeleceram um pacto que garantiu para elas, até a 

década de 60, o monopólio da produção e da distribuição do petróleo. Isso durou até que foi 

criada a Organização dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP, que quebrou esse 

monopólio, e as empresas nacionais foram fortalecidas, a exemplo da PETROBRAS, que, 

fundada em 1953, ainda estava engatinhando. A partir da quebra desse monopólio sobre a 

produção e a distribuição, através da OPEP e das empresas nacionais, é que nós passamos a 

ter a condição de gerar riqueza em nossos países. 

Mas também podemos fazer algumas opções semelhantes às que fizeram a Inglaterra, os 

Estados Unidos e a Noruega, que, ao descobrirem o petróleo, ao deterem o domínio do 

petróleo, estabeleceram a reserva de mercado, com uma política de conteúdo nacional muito 

forte. Isso garantiu o crescimento do emprego em torno dessas empresas petrolíferas. Mais do 

que isso, garantiu o desenvolvimento da tecnologia, Sr. Presidente. Mais do que geração de 

emprego, garantiu-se importante desenvolvimento da tecnologia nessas atividades da cadeia 

produtiva do petróleo, algo de que nós não podemos abrir mão. 

Por outro lado, a Nigéria, alguns outros países da África e a própria Venezuela nunca fizeram a 

política de conteúdo local com a força necessária para garantir que 70% ou 80% do conteúdo 

fosse local. 

Por isso, nós queremos repudiar essa ação do Sr. Pedro Parente e desse Governo ilegítimo de 

Michel Temer. Queremos repudiar o feirão do Pedro Parente, que, a cada dia, coloca ativos da 

PETROBRAS à venda a preços mínimos, preços de black friday. Eles pretendem entregar o 
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nosso petróleo e a nossa petroleira, que está entre as maiores do mundo, para a iniciativa 

privada, ou seja, para o capital internacional. 

Por isso, o Partido dos Trabalhadores vai continuar lutando ao lado dos trabalhadores deste 

País, ao lado daqueles que querem defender as riquezas nacionais, que não querem entregar 

as nossas riquezas ao capital internacional, para que nós possamos distribuir essa riqueza e 

garantir melhor condição de vida para o povo brasileiro. (Palmas.) 
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O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, todos 

aqueles que me ouvem neste momento, primeiro, parabenizo o nosso Presidente, que nos 

proporcionou a oportunidade deste debate.  

Nós estamos falando hoje para milhares de pessoas no Brasil, através da TV Câmara e do 

programa A Voz do Brasil. 

No primeiro momento em que estive aqui assisti a algumas falas, tive acesso ao material 

preparado pela Liderança do Partido dos Trabalhadores e a outro material muito rico em 

informação do PCdoB. O que já estamos debatendo aqui há alguns dias e lá na Comissão da 

reforma da Previdência, onde está o Henrique Meirelles, que é praticamente o avalista e o 

proponente de tudo que estamos vendo aqui, deste desmonte, não são reformas; são 

desmontes, políticas maldosas, política de desemprego, de norte a sul do Brasil, de leste a 

oeste. O Norte e o Nordeste são regiões que ganharam muito, nos últimos 12 anos, com 

políticas corajosas.  

Não adianta agora alguém vir querer ser o padrinho da transposição das águas do Rio São 

Francisco que começou a chegar lá. O padrinho é o Lula! O povo de lá e o povo brasileiro 

sabem que é o Lula. Desde o tempo de D. Pedro I, falava-se nessa situação. Precisou Lula 

chegar à Presidência da República para ter a coragem de assumir obras como essa, bem 

como o asfaltamento de rodovias que há 40 anos, 50 anos, foram abertas, e ninguém nunca 

asfaltou, como a Cuiabá-Santarém, a Transamazônica, ferrovias; assim como a criação de 
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programas revolucionários abrangentes como Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos e 

tantos outros.  

Em alguns Estados do Brasil, na Bahia, no Maranhão, no Pará, no Amazonas, o povo que 

morava no campo não tinha energia. Talvez, em alguns Estados do Sudeste, um número maior 

de famílias tivesse energia no campo. Hoje, estamos praticamente zerando esse déficit, pela 

coragem do Governo do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, que também foi Ministra de 

Minas e Energia e gestou esse programa maravilhoso.  

Fico me perguntando como é que um Governo tem a coragem de dizer ao povo brasileiro que 

quer melhorar a economia do Brasil e gerar mais emprego se ele tira dinheiro e não investe. 

É muito simples de entender: as pessoas que estão no campo, se não plantarem este ano, não 

vão colher ano que vem. Se a pessoa é produtora de leite e dá mais ração para uma vaca, ela 

produz mais. Se não der, ela não produz. É a situação da economia brasileira. Não houve 

investimento, parou. "Ah, não há inflação." Sim, mas como haverá inflação se ninguém 

compra? Ninguém mais pode comprar! 

Lá em Belém do Pará, um quilo de banana na terra, no supermercado, chega a custar 10 reais. 

Daqui a pouco, o nosso povo não conseguirá mais comer, e quem produzir não conseguirá 

mais vender, porque a descapitalização do nosso povo é muito grande. E ainda vêm com essa 

tal de reforma da Previdência para acabar de esculhambar as coisas. 

Portanto, minhas amigas e meus amigos, movimento sindical, movimento social, só nos resta 

reagir neste País. Aqui no Parlamento talvez seja o único lugar do Brasil em que a equipe 

econômica e Michel Temer ainda tenham maioria. Mas, na reforma da Previdência, ele já não 

tem. É claro: orai e vigiai.  

Nós temos que trabalhar muito para derrotar essa reforma da Previdência e reverter essa 

situação, e só há um caminho para o Brasil: Lula voltar a ser Presidente deste País em 2018. 

(Palmas.) 
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Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da Seguridade Social. Necessidade de mobilização da sociedade contra a aprovação da 
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matéria no Congresso Nacional. Repúdio à extinção do Programa Ciência sem Fronteiras, pelo 

Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

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

considere como lidos dois pronunciamentos. 

O primeiro pronunciamento é sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, a 

PEC da maldade, da crueldade, da perversidade, que reduz direitos conquistados pelos 

brasileiros, que prejudica a maioria dos brasileiros. Vamos derrotá-la, para que o prejuízo que o 

Governo Federal tem causado não aumente mais. 

No segundo pronunciamento, Sr. Presidente, denuncio o desmonte da educação. Agora o 

Presidente golpista destrói o exemplar Programa Ciência sem Fronteiras. Ou seja, pobre não 

pode mais estudar em universidades estrangeiras. 

Sr. Presidente, gostaria que os dois pronunciamentos fossem "publicizados" nos meios de 

comunicação da Casa, em especial no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Seu pedido será atendido, Deputado Luiz Couto. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

elaborada pelo Governo de Michel Temer e atualmente em discussão na Câmara dos 

Deputados, vai reduzir drasticamente direitos conquistados há décadas pelo povo brasileiro, 

principalmente da parcela mais pobre. O projeto visa desmontar a Previdência Social no País, 

condenando trabalhadores de ambos os sexos a um novo modelo escravocrata em que os 

contribuintes serão escravos do capital até a morte. 

A reforma do Governo interino de Michel Temer vai prejudicar todos os brasileiros, mas quem 

vai sofrer mais são as mulheres, os trabalhadores rurais, as viúvas, os idosos de baixa renda, 

os trabalhadores do campo, os trabalhadores em situação de risco social e mental e as 

pessoas com deficiência em situação de pobreza.  

De acordo com a proposta, a idade mínima para aposentadoria dos homens passará de 60 

anos para 65 anos e a das mulheres, de 55 anos para 65 anos. O tempo mínimo de 

contribuição vai passar de 15 anos para 25 anos. Para a obtenção da aposentadoria integral, o 

contribuinte terá que trabalhar 49 anos. Nesse cálculo, não se leva em conta que a maior parte 

da população trabalha na informalidade, sem carteira assinada. As mulheres têm tripla jornada 

e trabalham 4 horas diárias a mais que os homens, em média, quando somadas ao trabalho 

doméstico. Segundo estudos do DIEESE, 47% das atuais contribuintes não conseguirão se 

aposentar com 65 anos de idade. Além disso, a proposta atinge as atuais aposentadorias e 

pensões, os idosos e as pessoas com deficiência de baixa renda, mudando as regras de 

acesso ao benefício da assistência social e desvinculando o benefício do valor do salário 

mínimo. 

No caso dos trabalhadores rurais, a exclusão pode ser ainda maior. A reforma representará um 

desestímulo à permanência no campo, principalmente para os trabalhadores mais jovens: mais 

de 70% dos camponeses dificilmente alcançarão a aposentadoria. Isso afeta a economia dos 

Municípios e a produção de alimentos.  
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A PEC 287 representa a redução do Estado na proteção social, na contramão da maioria dos 

países, que atualmente têm na contribuição estatal sua maior fonte de contribuição para a 

Previdência Social. O Governo Temer dá uma pedalada na Constituição Federal e faz uma 

contabilidade criativa. Para combater a PEC, será preciso muita unidade e capacidade de 

articulação, de mobilização, de organização, de pressão, de resistência e luta, diante de um 

Congresso Nacional alinhado ao Governo e às reformas, incluindo a trabalhista. Os 

trabalhadores e a sociedade em geral devem unir-se, a fim de evitar um dos maiores 

desmontes institucionais e sociais da história brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez venho a esta tribuna denunciar o 

desmonte promovido pelo Governo golpista e usurpador de Michel Temer. Desta vez, senhoras 

e senhores, Temer completou o desmonte na educação e destruiu de vez o exemplar 

Programa Ciência sem Fronteiras. 

É nojento e desumano o que vem sendo feito neste País pelos golpistas e usurpadores da 

República. Ao congelar o gasto federal, desestruturar o financiamento da política social 

brasileira e eliminar a vinculação de receitas destinadas à educação e ao orçamento da 

Seguridade Social, que compreende as políticas de saúde, previdência e assistência social, 

Temer vem tratorando as conquistas sociais que foram garantidas na Constituição de 1988, 

com a desculpa mentirosa de estabelecer prioridades e preservar o gasto público nessas áreas 

sociais. 

Com o advento do golpe de 2016, que arrancou à força uma Presidenta eleita legitimamente, 

Dilma Rousseff, em nosso País, Temer já vendeu ativos da PETROBRAS, vai vender os 

Correios, intenta retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, esmiúça o estudante e 

quebra os caixas do País. E mais: de todos os Presidentes do País, ele é o mais citado em 

delações premiadas sobre corrupção. 

Pergunto: cadê o valor dos royalties de petróleo que eram investidos na saúde e na educação?  

Após vender o maior bem nacional a preço de banana, alega que não tem dinheiro para enviar 

os alunos que esperam por uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos e trazer para o 

País uma estrutura e a ampliação da tecnologia e da inovação.  

Chegamos aos tempos da escravatura branca. Pobre não pode ter mais uma oportunidade de 

estudar em universidades estrangeiras por meio de bolsa ofertada pelo governo. 

É inaceitável que a conta da ineficiência, da ganância e da irresponsabilidade da elite patronal 

recaia sobre os ombros dos estudantes. É inaceitável a falta de propostas e ações do Governo 

para o crescimento educacional. 

Todavia, tenho algo a dizer: nós do Partido dos Trabalhadores, junto com os estudantes 

brasileiros, resistiremos, Sr. Presidente. Do desespero brotará o ânimo de lutar pela 

preservação dos direitos assegurados, conquistados há anos, e pelo retorno da normalidade 

democrática ao nosso País. Voltaremos às ruas e exigiremos nossos direitos.  

Nem um direito a menos! Fora, Temer! 

Era o que tinha a dizer. 
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Reiteração de posicionamento contrário do PDT à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu quero só reafirmar o compromisso que tenho, que o meu partido tem contra 

essa proposta de reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, o agricultor é a nossa galinha dos ovos de ouro, é quem produz alimento neste 

País. A indústria está crescendo para baixo, que nem cola de burro; os serviços estão parados; 

o comércio está estagnado. Quem está salvando a lavoura na economia do País é a mão 

cascuda do agricultor. E é contra ele que essa reforma se levanta, com pretensão de impedir 

que se aposente, que a mulher agricultora se aposente. Isso nos entristece; isso nos 

envergonha. 

Eu espero que esta Casa, este Poder, os Deputados... A proposta foi enviada a esta Casa pelo 

Presidente Michel Temer, mas quem vai votá-la são os Deputados, que são de carne e osso, 

têm nome e endereço, têm telefone e e-mail. A população, o cidadão deve cobrar deles, deve 

marcar na paleta. A questão é: se eles não votam pelo povo aqui, o povo não votará neles lá 

nunca mais. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 



 

900 
 

059.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 04/04/2017-14:26 

Publ.: DCD - 4/5/2017 - 59 PEDRO UCZAI-PT -SC 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao movimento sindical e aos Deputados Estaduais catarinenses e ao Senador 

Paulo Paim pela realização de debate sobre as reformas trabalhista e previdenciária. 

Participação do orador e do Deputado Décio Lima no evento. Resistência contra a extinção de 

direitos trabalhistas e dos aposentados pelo Governo Federal. Anúncio da realização de greve 

nacional contra o desmonte das políticas públicas.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, uso esta tribuna para cumprimentar o movimento sindical de Santa Catarina, 

cumprimentar a nossa bancada estadual, os nossos Deputados Estaduais, e para mencionar a 

presença do Senador Paim, em Santa Catarina, ontem, a fim de discutir a reforma trabalhista e 

a reforma previdenciária. Eu e o Deputado Décio Lima, aqui presente, participamos desse 

evento. Quero cumprimentar a unidade do movimento sindical catarinense pela luta contra a 

reforma da Previdência, contra o desmonte dos direitos dos aposentados e dos milhões de 

brasileiros que não vão se aposentar. Também denunciamos fortemente a reforma trabalhista e 

a terceirização na área fim, que é a precarização das relações de trabalho, a redução dos 

salários, o desmonte da CLT e da tradição dos trabalhadores, conquistadas ao longo do século 

XX e até o início deste século. 

Esse é o nosso repúdio ao Governo ilegítimo e, ao mesmo tempo, a reafirmação, juntamente 

com a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que se mobilizaram na última sexta-

feira, pela greve geral no País, no próximo dia 28. Greve geral contra o desmonte da 

Previdência e dos direitos dos trabalhadores. 

É assim que nós vamos construindo a resistência e denunciando o Governo que golpeou a 

democracia e agora está golpeando os direitos dos aposentados e dos futuros trabalhadores 

do País, o direito dos trabalhadores na área trabalhista e os direitos sociais com a PEC 241 e a 

PEC 55, que viraram a Emenda Constitucional nº 95. 

É contra tudo isso que nós reagimos. Dia 28 de abril haverá greve nacional contra o desmonte 

das políticas públicas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Presença, na Câmara dos Deputados, de sindicalistas e representantes de trabalhadores na 

agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, em luta contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado JHC, que preside esta sessão. 

Sr. Presidente, quero dizer da alegria de estar aqui ao lado de dois Diretores da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG-RS, a Sra. Lérida Pavanelo e o 

Sr. Pedrinho Signori, e também de dois Presidentes de sindicatos de trabalhadores rurais: o de 

Cachoeira do Sul, Sr. Diego Kiefer, e o de Santa Maria, Sr. Célio Fontana. 

Todos estão preocupados com as reformas: a trabalhista e, em especial, a previdenciária. Vêm 

aqui fazer um apelo aos Parlamentares do Rio Grande do Sul e do Brasil para que votem 

contra a PEC 287, que penaliza os agricultores familiares, os que começam a trabalhar cedo e 

se aposentam tarde, e indistintamente recebem um salário mínimo de aposentadoria. Esta é a 

grande causa que move a FETAG e os nossos sindicatos de trabalhadores rurais do Rio 

Grande do Sul, juntamente com a CONTAG. 

Queremos dar as boas-vindas aos companheiros que estão presentes! Que os Parlamentares 

dialoguem com a nossa representação, até para que possamos melhorar, e muito, esse 

projeto. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradecemos ao Deputado Heitor Schuch. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Exaltação da união de centrais sindicais contra as propostas do Governo Federal de reformas 

previdenciária e trabalhista. Pesar pelo fechamento de unidades do Programa Farmácia 

Popular e de agências do Banco do Brasil, e pelo anúncio de extinção do Programa Ciência 

Sem Fronteiras. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Deputado Pedro Uczai, ontem 

realmente testemunhamos a unidade da luta dos trabalhadores do campo e da cidade em 

Santa Catarina. Eu não poderia ficar silente e não fazer este registro, na tribuna da Câmara 

dos Deputados. 

Quero ressaltar a unidade das centrais sindicais dos trabalhadores - todas presentes, 

participando -, das federações que representam os trabalhadores do campo e da cidade, e da 

bancada de Deputados Estaduais, cujos nomes ressalto: Ana Paula Lima, Luciane Carminatti, 

Neodi Saretta, Padre Pedro e Dirceu Dresch. 

É importante que essa resistência esteja atenta aos acontecimentos. Novamente, a agenda do 

subdesenvolvimento, da recessão, do desemprego e do abismo social continua de forma 

desenfreada, não só com a reforma da Previdência, mas também com o processo de 

terceirização, já sancionado. 

Hoje tivemos a notícia, Deputado Bohn Gass, do fechamento de 393 unidades do Programa 

Farmácia Popular. As agências do Banco do Brasil também estão sendo literalmente fechadas. 

E essa agressão à cultura do povo brasileiro, com o fim do Programa Ciência Sem Fronteiras? 

Estamos aqui, os trabalhadores do campo e da cidade, e vamos resistir para barrar essa 

agenda do subdesenvolvimento. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somente neste último final de semana, o Governo 

ilegítimo e golpista do PMDB/PSDB sancionou a lei que terceiriza todas as categorias de 

trabalho, precarizando as relações trabalhistas e rasgando a CLT. Anunciou também que irá 

fechar 393 unidades próprias do Programa Farmácia Popular (criado pelo Lula, em 2004), que 

distribui medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto no País; e que irá acabar com o 

Programa Ciência Sem Fronteiras (criado pela Dilma, em 2011), que levou 100 mil jovens 

brasileiros, filhos de trabalhadores, para estudar nas melhores universidades do mundo. 

Eu rogo a V.Exa., portanto, que receba como lido este pronunciamento e dê divulgação ao 

discurso nos meios de comunicação desta Casa.  

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a sanção da Lei da Terceirização pelo Governo 

ilegítimo Michel Temer incentivará as empresas a demitirem trabalhadores que estão sob o 

regime da CLT, para contratarem terceirizados, com remuneração menor. Um levantamento 



 

903 
 

realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE, 

em 2015, mostrou que os terceirizados recebiam em média 30% a menos que os contratados 

diretos. De cada cinco mortes no trabalho, quatro são de terceirizados. 

O Governo ilegítimo ainda anunciou que não vai mais garantir recursos para manter as 

estruturas do Programa Farmácia Popular. O fim da contrapartida federal de 12 mil reais para 

cada unidade foi aprovado nesta quinta-feira. Em todo o País, há 516 unidades próprias da 

Farmácia Popular. Temer anunciou que 393 unidades próprias do Programa Farmácia Popular 

serão fechadas. É o desmonte da saúde pública, em curso no nosso País. 

Criado por Lula em 2004, o Programa Aqui Tem Farmácia Popular visa a atingir aquela parcela 

da população que não busca assistência no SUS, mas tem dificuldade para manter tratamento 

medicamentoso devido ao alto preço dos medicamentos. Neste sentido, uma das ações do 

Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, com o objetivo de elevar a renda e as condições de 

bem-estar da população, rompendo barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais, 

consiste na distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéticos, por meio do Programa 

Farmácia Popular do Brasil. 

No mesmo fim de semana, o Governo ilegítimo PMDB/PSDB pôs fim ao programa que garantia 

o intercâmbio cultural dos filhos dos trabalhadores em outros países. O Ciência Sem Fronteiras 

é um programa criado no Governo da Presidenta legítima Dilma Rousseff, que buscava 

promover a consolidação, a expansão e a internacionalização da ciência e da tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e da mobilidade 

internacional. 

O projeto previa a utilização de até 101 mil bolsas, em 4 anos, para promover intercâmbio, de 

forma que alunos de graduação e pós-graduação fizessem estágio no exterior, com a finalidade 

de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e à 

inovação. Além disso, buscava atrair pesquisadores do exterior que quisessem se fixar no 

Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 

definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas 

recebessem treinamento especializado no exterior. 

O fim do Programa é mais uma etapa do desmonte da educação pública e para todos em 

nosso País.  

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito de paralisação nacional promovida pela Frente Povo Sem Medo contra as propostas de 

reformas previdenciária e trabalhista e contra a terceirização da mão de obra. Insensibilidade 

social do Presidente da República, Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Deputados, no último dia 31, houve uma paralisação promovida pela Frente Povo Sem Medo 

que foi mais um sucesso no Brasil. Nós estamos vendo os trabalhadores cada vez mais 

mobilizados contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra as 

terceirizações.  

O que é mais incrível nessa história toda é que o Presidente da República, Michel Temer, 

sancionou as terceirizações gerais e irrestritas no mesmo dia. Trata-se de um Presidente que 

não tem sensibilidade nenhuma. O Presidente Temer está sendo conhecido no Brasil inteiro 

como o Presidente inimigo dos trabalhadores, porque está promovendo o desmonte em todos 

os setores: na educação, na saúde, na economia e porque não tem sensibilidade nenhuma. 

Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa 

como também no programa A Voz do Brasil. 

Vamos à luta para barrar esse desmonte do Estado brasileiro! 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Defiro o pedido de V.Exa. 

 

 

 

________________________________________ 
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Retrospecto do exercício do mandato parlamentar do orador em prol do povo do Estado do 

Tocantins, mediante destinação de recursos orçamentários oriundos de emendas 

parlamentares de autoria do orador e da bancada federal tocantinense. Expectativa de 

liberação de recursos para início das obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, entre 

os Municípios de Xambioá, Estado do Tocantins, e São Geraldo, Estado do Pará. Pedido ao 

Governador Marcelo Miranda de agilização das obras de construção de ponte sobre o Rio 

Tocantins, no Município tocantinense de Porto Nacional. Importância de união da bancada 

tocantinense na Câmara dos Deputados para o desenvolvimento econômico e social do Estado 

de Tocantins. Defesa de preservação do trabalhador brasileiro, no âmbito da proposta do 

Governo Federal de reforma previdenciária. Inspiração no trabalho do Senador Vicentinho 

Alves, pai do orador, em prol do povo tocantinense para o exercício do mandato. 

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO JÚNIOR (PR-TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aguardar o 

Deputado Valdir Colatto falar, para mim, seria muito prazeroso. 

Venho aqui hoje, usando o tempo do Grande Expediente que nos foi disponibilizado pelo 

Partido da República - reservado para o dia 24 -, para prestar um esclarecimento e fazer um 

resumo do que tem sido este nosso mandato.  

Desde o início, em 2015, quando começamos aqui na Câmara Federal na condição de 

Deputado, sempre que posso, gosto de prestar os devidos esclarecimentos a quem de direito é 

dono deste nosso mandato, que é o povo do Estado do Tocantins. 

Então, Sr. Presidente, Deputadas colegas, Deputados amigos, hoje venho a esta tribuna para 

falar de uma boa parte do nosso mandato aqui em Brasília, desde 2015, de recursos alocados 

via emendas parlamentares e propostas voluntárias. Graças a Deus, à nossa disciplina, ao 

nosso Partido da República, ao Governo Federal, sensíveis às causas do meu Estado do 

Tocantins, já nos permitiram atender 89 dos 139 Municípios. 

Eu dizia isto na campanha de 2014: se Deus e o povo aqui me trouxessem, eu iria me esforçar 

muito para ser um Deputado municipalista, um Deputado que faria um mandato ouvindo as 

causas dos Municípios, indo aonde realmente se devem fazer as ações de governo, que é no 

meio do nosso povo, nos nossos Municípios. 

E muito feliz venho sendo. Conseguimos já quase 27 milhões de reais colocados via emendas 

parlamentares. Somando-se as propostas voluntárias, já estamos quase na casa dos 57 

milhões de reais contemplando o Estado do Tocantins, os nossos Municípios. 

No ano passado, o Partido da República nos deu a missão honrosa de representá-lo na 

Comissão Mista de Orçamento, na CMO, na qual pude ocupar a função de coordenador do 

comitê que admitia as emendas parlamentares apresentadas naquela Comissão. 

E ali, junto com o Presidente Arthur Lira, naquele momento, o Relator-Geral do Orçamento, 

Senador Eduardo Braga - o Tocantins tem que saber dos seus serviços prestados ao nosso 

Estado - nos permitiu dar segurança orçamentária a obras importantíssimas que traçam o eixo 

norte-sul do meu Estado. Aqui falo da Belém-Brasília, da BR-153, da BR-010. S.Exa. me 

permitiu colocar 15 milhões de reais de Orçamento suplementar para que aquela 

importantíssima obra, que entra no sudeste do meu Estado e vai até o Município de Itacajá, 

subindo para o Maranhão, não fosse paralisada; permitiu-me destinar mais 20 milhões de reais 

à BR-242, que vem desde a Bahia, no Município de Ilhéus, passando pelo nosso Tocantins, 

entrando em Mato Grosso. 
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Veja bem, Sr. Presidente, o Rio Araguaia, em vez de unir o Estado do Tocantins ao Estado de 

Mato Grosso, até hoje os separa, uma vez que são os dois últimos Estados da Federação que 

ainda não conseguiram ser ligados por uma rodovia federal. Na Comissão de Viação e 

Transportes - CVT, junto com a bancada do Estado do Tocantins, Deputado Carlos Henrique 

Gaguim, junto com a bancada do Estado de Mato Grosso, constituímos uma Subcomissão para 

tratar especificamente da BR-242, que atravessa a Ilha do Bananal, e da BR-235. Também na 

CMO, o Senador Eduardo Braga permitiu-nos um Orçamento suplementar de 25 milhões de 

reais. No mês de fevereiro deste ano, junto com o Prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano; 

com o Prefeito de Bom Jesus, Paulo Hernandes; com o Prefeito de Rio Sono, Dr. João; com o 

empresariado, com os agricultores daquela região tão rica no Estado do Tocantins e com o Dr. 

Eduardo Suassuna, que hoje está à frente do DNIT no Estado do Tocantins, anunciamos o 

lançamento do processo licitatório para dar início ao trecho de implantação de Bom Jesus com 

a divisa do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, fico feliz com o fato de nosso partido ocupar esses espaços na Casa. Mais feliz 

fico quando vejo esses espaços renderem bons frutos ao Estado do Tocantins. 

Mais cedo, junto com o Senador Vicentinho Alves e com a bancada federal, a Deputada Josi 

Nunes, a Deputada Dulce Miranda, o Deputado Carlos Henrique Gaguim, o Deputado Lázaro 

Botelho - o Deputado César Halum só não estava presente porque estava em viagem ao 

exterior -, tivemos uma reunião importantíssima, no Ministério da Justiça, com o nosso querido 

colega Ministro Osmar Serraglio. 

No ano passado, a bancada do Tocantins destinou 84 milhões de reais para a segurança 

pública do Estado, por meio das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros. Trata-se de um 

projeto completo que, com certeza, vai chegar aos Municípios do Estado e vai dar mais 

tranquilidade ao Tocantins, que sofre por ser um Estado tão jovem, no centro do País, no 

coração do Brasil. 

Tocantins tem seus benefícios pela logística maravilhosa e abençoada, mas tem sofrido muito 

com as ondas de criminalidade, com essa tal bandidagem do cangaço, que, quando a coisa 

aperta em outros Estados, vai para o Tocantins.  

Com esses recursos conquistados pela bancada federal, a polícia militar e a polícia civil, muito 

honradas, vão dar o devido recado: "No Tocantins, bandido passa baixo. No Tocantins, 

bandido tem vida curta. No Tocantins, se quer ter serviço, cace coisas dignas!" O Governo do 

Estado, com o apoio da bancada federal, tomará medidas drásticas e estruturantes para 

combater a criminalidade, que tem assustado o tocantinense. 

Aqui nesta tribuna, vou falar mais à frente sobre o Governador Marcelo Miranda. Quantas 

vezes eu vim aqui cobrar ações do Governo do Estado! Quantas vezes, aqui desta tribuna, 

chamei a atenção do Governo do meu Estado, o Tocantins! Naquele momento, o Governo 

precisava dar respostas rápidas e práticas ao meu povo do Estado do Tocantins. Mas eu 

aprendi em casa, Sr. Presidente, que temos que saber cobrar, temos que saber pedir e, acima 

de tudo, temos que saber reconhecer quando a realidade vem aos olhos.  

Aqui, no ano passado, cheguei ao ponto de mandar criar vergonha na cara. Naquele momento 

eu estava indignado com algumas questões como o acesso ao meu querido Jalapão, que 

precisa ser discutido, a questão da saúde, a minha ponte do Rio Tocantins sobre o Município 

de Porto Nacional, de onde venho, onde fica a minha casa e outras gestões de Governo de 

Estado. 
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No ano passado, como um pai fala a um filho quando o filho comete seus erros, cheguei ao 

ponto de mandar criar vergonha na cara, porque eu entendia que, quando se quer bem a um 

filho, assim um pai o faz, e, quando se quer o bem de um Estado, assim todo político digno faz 

no seu mandato: chama a atenção. Eu falei, puxei a orelha, como uma mãe faz a um filho 

quando erra. 

Mas também sei dar o afago e o respeito, como uma mãe também faz, quando o filho corrige, 

ao Governo do Estado do Tocantins, que, de 1 ano para cá, entendeu que havia necessidade 

da sintonia de uma bancada federal brilhante. Aqui há oito Deputados Federais e Deputadas 

Federais e três Senadores que trabalham diuturnamente pelo povo do nosso Estado de 

Tocantins. 

Quando o Governador entendeu isso, teve a grandeza - e aqui reconheço de pronto - de vir a 

Brasília e reunir-se com o Senador Vicentinho Alves, com a bancada federal e pedir essa 

união, assim que passaram as eleições municipais do nosso Estado, em prol da causa do 

Tocantins. Ele procurou também a mim, que sou um filho nativo, nascido e criado nas 

barrancas do Rio Tocantins, no meu Porto Nacional. O sentimento que me move aqui é de 

sempre muito dever com meu povo. Eu não poderia fazer de forma diferente e não reconhecer 

a grandeza do Governador de nos procurar, de pedir essa união e dizer ao nosso Estado que 

de lá para cá muitas vitórias já tivemos. 

Esta semana, por exemplo, foi pedido um empenho do DNIT de Tocantins e do DNIT de 

Brasília para a tão sonhada ponte de Xambioá, sobre a qual dias atrás fiz um pronunciamento 

aqui do microfone de baixo. Eu disse que o processo estava por ser finalizado. Esse empenho, 

assim dito pelo Dr. Valter Casimiro, deve sair ainda hoje à noite, para que tenha início a tão 

sonhada ponte de Xambioá. Os recursos, como disse aqui, no passado, foram colocados no 

Orçamento por toda a bancada do Estado de Tocantins. 

Essa obra, Sr. Presidente, é sonhada pelo meu Tocantins, pelo nosso vizinho Pará e 

necessária para o Brasil, porque ligará dois Estados importantíssimos da Federação. 

Digo e repito: trabalho, dedicação, prestígio político e a atenção da bancada do meu Estado do 

Tocantins foram importantes para essa demanda.  

Deputada Josi Nunes, falo aqui também da BR-235; da BR-242, que passa pelo coração do 

seu Município de Gurupi; falei da BR-010; falo da BR-230 e de tantas outras obras.  

Com essa união do Governo do Estado do Tocantins e da bancada federal, aqui em Brasília, 

com o carinho e a atenção do Governo Federal, que também se faz necessário, eu tenho 

certeza de que outras obras importantes acontecerão.  

Venho a esta tribuna pedir, agora com o coração um pouco mais aberto, mais tranquilo e mais 

sereno, que o Governo do Estado dê a agilidade necessária à obra da ponte de Porto Nacional, 

que também é importantíssima para o Estado do Tocantins.  

Porto Nacional é uma cidade histórica, cultural, berço de líderes importantes do meu Estado. A 

Deputada Josi Nunes, que aqui se encontra, nasceu em Porto Nacional e se emprestou ao 

Município de Gurupi, cidades coirmãs. 

Deputada Josi Nunes, Porto Nacional merece de nós aqui em Brasília e do Governo do Estado 

do Tocantins receber esse presente para sua comunidade, que vem sofrendo há algum tempo. 

Esta herança não foi herdada deste Governo nem do Governo passado. Porém, o problema 

está aos olhos do tocantinense, no dia a dia, nos Municípios de Brejinho de Nazaré, de Fátima 

e na região metropolitana de Porto Nacional, que sofre muito sem poder escoar sua produção. 
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Hoje, os produtores rurais do Município de Porto vêm do outro lado do rio - da Bunge, da modal 

da ferrovia - sem poder transportar pela ponte de Porto Nacional. Nós não podemos dar esse 

prejuízo a Porto Nacional, ao Estado e ao Brasil, porque é um eixo de progresso do nosso 

Estado que tenho certeza de que, conforme dito pelo Governo do Estado, o processo de 

empréstimo junto ao banco italiano já foi aprovado pela Assembleia Legislativa e está agora 

aqui em Brasília na Secretaria do Tesouro Nacional, para que se encaminhe a mensagem à 

Casa Civil e da Casa Civil ao Senado Federal, onde a Comissão de Assuntos Econômicos 

recebe essas mensagens, delibera e manda para o Plenário.  

Tenho certeza de que neste mandato daremos esse presente ao Município de Porto Nacional, 

como eu disse. E também precisamos dar um presente à região do Jalapão. Tenho dito isto ao 

Governador Marcelo Miranda. Quando vou lá nos fins de semana de lazer ou nos fins de 

semana de trabalho, como todos nós vamos, seja de carro, seja de avião, esbarramos com 

pessoas de todo o Brasil e do mundo. Estive lá dias atrás e encontrei turistas de Minas Gerais, 

do Piauí, da Europa. A Rede Globo está em São Félix, no Jalapão, para gravar uma novela. 

Temos que levar o turista para lá, sim, mas temos que dar tranquilidade aos jalapoeiros. Eles 

precisam ter certo conforto e segurança para levar um filho para ver uma questão de saúde na 

capital Palmas; em Porto Nacional, para que o empresariado local possa trazer as suas 

mercadorias a um preço financeiramente mais compatível com a situação do povo jalapoeiro. 

Eu tenho certeza de que dessa sintonia, como disse aqui, da bancada federal com o Governo 

Federal e o Governo do Estado do Tocantins, também surgirão frutos para os Municípios de 

São Félix, Ponte Alta, Mateiros, Lagoa do Tocantins e para o nosso Jalapão. 

Tenho sempre prazer - e muita gratidão -, Deputada Josi, de dizer que fui o Deputado 

majoritário destes três Municípios: São Félix, Mateiros e Ponte Alta. Isso é o que me força aqui 

em Brasília, cada vez mais, sempre que posso, a levar os recursos através de emendas 

parlamentares, propostas voluntárias. Mas agora chegou a hora de falar de uma coisa mais 

macro, esse acesso da bancada unida. Tenho certeza de que já colhemos bons frutos: a ponte 

de Xambioá, a segurança pública e a saúde do Estado do Tocantins.  

E digo: vir a Brasília exercer mandato apenas para criticar, mostrar os problemas que não 

precisamos aqui de Brasília ficar mostrando - eles estão aos olhos, aos ouvidos, no dia a dia 

dos tocantinenses -, fazer isso é subaproveitar os nossos mandatos. 

Nós temos que vir aqui para reconhecer os problemas, levantar as demandas e soluções em 

conjunto, para que, ao final de cada mandato nosso, possamos juntos ter prestado ao Estado 

do Tocantins e aos seus Municípios os nossos serviços e dizer: valeu a pena estar em Brasília, 

valeu a pena exercer 4 anos de mandato e valeu a pena representar aqui este nosso povo tão 

honrado do Tocantins. 

A Sra. Josi Nunes - Queria fazer um aparte, Deputado, e participar um pouco dessa discussão. 

O SR. VICENTINHO JÚNIOR - Permito. 

A Sra. Josi Nunes - Eu quero aqui parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz nesta tarde e 

reafirmar o que V.Exa. está acabando de colocar em seu pronunciamento: que apenas poucos 

Parlamentares do Tocantins acabam não ficando juntos, unidos, para fortalecer o nosso Estado 

e para colaborar com o nosso Governador Marcelo Miranda. A partir do momento em que 

passa uma eleição, nós temos que nos unir pelo Estado. Nós não temos que fazer oposição 

por oposição. Infelizmente, vimos isso acontecer no nosso Estado, em alguns outros lugares. 

Aqui mesmo, no Congresso, muitas vezes o que importa não é o Brasil, é fazer oposição por 
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oposição. O que importa não é o Estado de Tocantins, é fazer oposição a qualquer custo ao 

Governo Marcelo Miranda. Como V.Exa. disse, isso não é positivo, isso não é eficiente. E nós, 

a maioria da bancada do Tocantins, estamos unidos. Eu tenho acompanhado junto com V.Exa. 

as audiências do Governador, as audiências com os Parlamentares, que lutam por 

infraestrutura, que lutam para que recursos de emenda impositiva de bancada sejam 

viabilizados para o custeio. O Brasil está enfrentando tantos e tantos problemas! Sabemos dos 

problemas que o Governo está enfrentando, mas não é simplesmente jogando para a plateia, 

criticando, pedindo renúncia de Governador que nós vamos resolver essa situação. Então, eu 

quero aqui parabenizá-lo pelo pronunciamento. Vamos dar as mãos! Estivemos em palanques 

opostos na campanha, mas o que importa agora não é a eleição do ano que vem, é nós nos 

somarmos para contribuir e resolver verdadeiramente os problemas do nosso Tocantins e do 

Brasil. É com união que vamos resolver esses problemas. 

O SR. VICENTINHO JÚNIOR - Deputada Josi Nunes, começamos o mandato aqui em Brasília 

debatendo desta tribuna. Ter lado, ter posição é uma das maiores virtudes de um político. 

Bandeiras partidárias, políticas, se levantam em época de eleição. Passadas as eleições, 

deixemos de lado o partidarismo e trabalhemos pelos nossos eleitores, pelos nossos 

Municípios, pelo nosso Estado do Tocantins. 

Como aqui disse, venho de Porto Nacional. Lá eu e o atual Prefeito, Joaquim Maia, não 

dividimos o mesmo palanque, mas hoje fico feliz em vê-lo inaugurar escolas em Luzimangues, 

graças a um trabalho nosso em Brasília, com recursos para lá alocados e, com certeza, muito 

bem aplicados. 

Aqui ouvimos falar, na sexta-feira, o Ministro de Minas e Energia, Fernando Filho, a quem eu 

agradeço eternamente. Como disse dias atrás, ele é um amigo que virou Líder de bancada; um 

amigo que virou Ministro de Minas e Energia; hoje um amigo do Estado do Tocantins.  

O Ministro Fernando Filho, sexta-feira, em Brasília, presenteou-nos com um orçamento de 103 

milhões de reais para atender à retomada do Programa Luz para Todos, um programa 

importantíssimo do Governo Federal que leva energia elétrica ao homem e à mulher do campo. 

Só quem é do campo sabe o que é colocar o dedo no interruptor e ligar a energia; sabe o que é 

colocar uma geladeira e tirar o sal em excesso dos seus alimentos, que anteriormente eram 

preservados dessa forma. Achei bacana ver o depoimento de um produtor rural no Palácio 

Araguaia semana passada, quando recebemos o Ministro para ele dar ao Tocantins esse 

presente.  

Na viagem de Palmas a Porto Nacional, conversamos na van - Deputada Josi Nunes, Prefeito 

Joaquim Maia, Deputado Carlos Henrique Gaguim, nós e a Vice-Governadora Cláudia Lelis - a 

respeito disto: ao exercer mandato, deixa-se a bandeira de lado, continua-se com as posições 

claras, mas se trabalha com política de resultados. 

É esse o sentimento, de um tempo para cá, da bancada do Estado do Tocantins, na sua 

maioria. Nem os dedos da mão são iguais, Sr. Presidente, então não somos nós, meros seres 

humanos, que temos a obrigação de pensar por igual. Há quem pense diferente.  

Mas o que importa ao Estado de Tocantins é que a maioria da bancada do seu Estado hoje 

entendeu que essa união de pessoas, de mandatos, de partidos, com seus Ministérios 

representados, vai colher os seus merecidos resultados, aqui de Brasília. 

E eu fico muito feliz, Deputada Josi Nunes, de nós termos levado esse recurso e de irmos à 

tarde ao Ministério da Saúde despachar com o Ministro Ricardo Barros, novamente com a 
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bancada reunida, para tratar do recurso de 146 milhões de reais, que também foi colocado pela 

bancada federal.  

Sr. Presidente, eu tenho falado aqui de diversos números, de emendas, de recursos, de 

destinações. Às vezes, quem não tem história em uma casa, em uma família, no nosso Estado 

do Tocantins, na sua boa política - porque foi a política do Estado de Tocantins, foram os 

políticos que estão lá há muito tempo... Eu não falo dos velhos políticos. Eu falo dos políticos 

que sonharam, edificaram, realizaram e constroem o nosso Estado do Tocantins.  

Só quem vive lá, Deputada Josi Nunes, desde o seu começo, que pegou a poeira, que pegou o 

acendimento das primeiras luzes na capital, Palmas, sabe a luta de cada um na Constituinte 

aqui em Brasília e lá no Estado do Tocantins, depois de criado, dando a sua parcela de 

contribuição. Eu vejo alguns líderes políticos - não sei se alguns, talvez um, por sinal - que não 

têm história alguma no meu Estado do Tocantins.  

Deputada Josi Nunes, eu sei de onde venho: de Porto Nacional, da Rua Luiz Leite Ribeiro. 

Quem quiser buscar meus defeitos e minhas qualidades vá a Porto Nacional. Eu sei de onde 

vem S.Exa., filha do saudoso Jacinto, de Gurupi. Estão lá os defeitos, as qualidades. Não é 

preciso ir muito longe. 

Quem hoje vai às emissoras de rádio e televisão do Estado dizer que o Tocantins tem oito 

Deputados e Deputadas Federais e três Senadores que vivem aqui por causa do salário que 

recebem, que só consomem o seu salário e esperam o mandato acabar, porque não produzem 

nada para o Estado do Tocantins, é porque não tem o que falar da história do Estado, é porque 

não quer mostrar ao Estado o que esse cidadão tem feito ao nosso Tocantins. 

Ora, companheiro, tenha mais respeito com a história de um homem, tenha mais respeito com 

a história de mulheres honradas e respeitadas que, em Brasília, exercem o seu mandato! 

Como diz o ditado de Gonzaga: "Luiz, respeita Januário". 

Quer viver um mandato no Tocantins? Vá conviver com os tocantinenses, vá entender de 

perto, pessoalmente, sem enviar procuradores, porque prefere ficar no conforto do seu 

gabinete em Palmas cometendo inúmeras ilicitudes com a gestão pública no momento em que 

contrata 34 Secretarias Municipais na Capital, Palmas, para colocar articuladores políticos no 

Bico, no Sudeste, no Jalapão, no Vale do Araguaia. Que história é essa? 

Em vez de ficar criticando, esculhambando, denegrindo a imagem das pessoas que aqui vivem 

a história do Estado, vá primeiro conhecer a história! Eu não vou perder o meu tempo citando 

nomes, mas o tocantinense está vendo essa política baixa, que diz ser nova por não ter o que 

mostrar do passado, a não ser de poucos dias para cá, que veio sei lá de onde. 

Um Deputado colega nosso apresenta no Congresso Nacional uma PEC mais brasileira do que 

se possa imaginar, cujo texto - um Deputado do Maranhão, eu me esqueci do seu nome - diz 

que brasileiros natos, nascidos e reconhecidos no Brasil é que devem exercer os mandatos de 

Vereador, Deputado e Senador. Chegam ao ponto de dizer que é uma PEC contrária a ele na 

capital, Palmas. Que história é essa? Esse Prefeito de Palmas é do PSB. Se fosse contrária a 

ele, a bancada do PSB na Câmara, honrada, nem sequer a teria assinado. Aliás, se fosse para 

prejudicar esse cidadão em Palmas, a Deputada Josi Nunes teria assinado, eu teria assinado, 

porque não tenho medo das minhas posições claras tomadas aqui no Congresso Nacional, na 

Câmara Federal, até porque onde está um Vicentinho Alves, Senador, um Vicentinho Júnior, 

Deputado, todo mundo sabe, é no abrir de uma porteira, é no largar de uma corrida, e eu não 

tenho posições a esconder aqui em Brasília. Tomei neste mandato, desde o começo, posições 

claras, cristalinas e respeitosas ao meu Estado, o Tocantins.  
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E falando em respeito, Sr. Presidente, disse aqui dias atrás que o trabalhador brasileiro tem 

que ser preservado. Está na hora de o Congresso Nacional, de o Governo Federal dar um 

pouco mais de carinho, um respeito um pouco maior e preservar a imagem do trabalhador 

brasileiro. 

Peço que o Governo Federal, que o Ministro Henrique Meirelles, que este nosso Congresso, 

que a Comissão Especial que está tratando da reforma da Previdência, tragam a este Plenário 

um texto mais carinhoso, porque, pelo que eu tenho visto, com a forma inicial como foi 

colocada nem os próprios Líderes dos partidos estão se sentindo confortáveis, porque 

entendem que está muito áspera e ácida e que pode ser melhor concebida. 

Entendemos que as contas públicas têm que ser equilibradas, entendemos que temos que dar 

uma satisfação, que tomar decisões que atendam à República, em certos momentos até nem 

compreendidas, mas eu tenho certeza de que se for muito bem trabalhado, muito bem 

discutido com a sociedade organizada, com as pessoas dos Municípios, talvez essa reforma 

que foi apresentada venha com um texto melhor. 

Assim feito, contem com este Deputado. De forma diferente, eu tenho dificuldade de voltar ao 

meu Estado dizendo que votei esse texto original da reforma da Previdência, machucando os 

meus tocantinenses lá no meu Tocantins. Não foi para isso que vim exercer o mandato. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que estou aqui hoje da mesma forma como comecei este meu 

primeiro mandato em 2015 e como quero terminá-lo em 2018: com muita honradez e muito 

respeito às pessoas do meu Estado. 

Digo sempre que querer denegrir a imagem de quem exerce um mandato em Brasília é não 

respeitar a história de quem está no Tocantins. Estamos lá desde o começo. Como disse aqui, 

sou nascido e criado em Porto Nacional. Sou filho, herdeiro honrado e honroso, do Senador 

Vicentinho Alves, um homem que já foi Prefeito de Porto Nacional, Deputado Estadual por dois 

mandatos, Deputado Federal - colega de V.Exa., Sr. Presidente -, e hoje cumpridor da função 

honrosa de Senador da República. Já são quase 27 anos de história. 

Durante esse tempo em que ele exerceu essas funções, eu aprendi a nunca desonrar um voto 

de um tocantinense. Com esse ensinamento e sentimento, eu quero todos os dias, aqui em 

Brasília, poder viver este mandato, junto com essa bancada maravilhosa, e levar ao meu 

Tocantins os resultados esperados e merecidos na área da saúde, da infraestrutura, da 

educação, de maneira que possamos juntos, com toda essa bancada, com o Governo do 

Estado e o Governo Federal, trazer dias melhores aos nossos tocantinenses. 

Sr. Presidente, muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Vicentinho Júnior. 

Parabéns! Eu o cumprimento pelo seu pronunciamento engajado em defesa do nosso querido 

Estado do Tocantins. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna da Câmara Federal nesta tarde para 

falar à população brasileira e, em especial, à população do Estado do Tocantins, que me 

conferiu a honra de representá-la, sobre a nossa atuação nesse último ano de 2016.  
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Entre tantos acontecimentos marcantes para a história política do País, conseguimos, com 

muito trabalho e contando sempre com o apoio do nosso partido e dos nossos pares, 

conquistas importantes para o nosso Estado.  

Em recursos orçamentários, conseguimos liberar R$15.318.538,00 em emendas individuais, 

beneficiando 76 Municípios tocantinenses.  

Liberamos, ainda, outros R$33 milhões para 27 Municípios em propostas voluntárias, 

perfazendo um total de mais de R$48 milhões em recursos para os nossos Municípios.  

A nossa atuação como membro titular da Comissão Mista de Orçamento e como Coordenador 

do Comitê de Admissibilidade de Emendas nos permitiu, de forma republicana, a condição de 

levar mais recursos para os Municípios do nosso Estado, especialmente para aplicação em 

assentamentos do INCRA para obras de perfuração de poços artesianos e estradas vicinais.  

Na área de infraestrutura de transportes, essencial para a retomada do crescimento econômico 

do País, garantimos recursos para a conclusão da BR-242, trecho Peixe-Paranã-Taguatinga, 

rodovia que contempla toda a região sul e sudeste do Estado e que integra importante corredor 

rodoviário do País no sentido leste-oeste.  

Viabilizamos o processo de federalização da BR-010, o que nos permitiu corrigir uma enorme 

falha: por intermédio de emenda de nossa iniciativa à MP 708, incluímos a cidade de Porto 

Nacional e a capital Palmas no traçado da BR-010. Não podíamos conceber que Palmas fosse 

a única capital do País sem ligação por rodovia federal.  

Conseguimos retomar o projeto de construção da BR-235, a partir de compromisso assumido 

em reunião com Prefeitos, lideranças políticas e produtores rurais de Pedro Afonso, região que 

vem se destacando nacionalmente na produção de grãos.  

Ainda na área de transportes, viabilizamos a execução do projeto de construção da ponte 

sobre o Rio Tocantins, ligando Xambioá a São Geraldo, no Pará. A obra, de integração 

nacional, encontra-se com o seu processo licitatório em fase final. Por intermédio de emenda 

impositiva da bancada do Tocantins, destinamos R$100 milhões para o projeto.  

Posteriormente, a nossa atuação na Comissão de Orçamento e junto ao Relator da Lei 

Orçamentária de 2017 permitiu complementarmos em mais R$30 milhões os recursos para a 

obra, perfazendo o valor necessário para garantir o cronograma de desembolso financeiro.  

Em nossa atuação legislativa no Congresso Nacional, nunca nos furtamos a assumir posições 

claras, sempre em defesa dos interesses da população e respeitando os compromissos 

assumidos com os eleitores.  

Votamos favoravelmente ao projeto de repatriação, após obtermos a garantia de que a receita 

extra auferida com os recursos repatriados seria compartilhada com Estados e Municípios. Foi 

em grande parte essa receita que permitiu aos Governos cumprirem os seus compromissos 

com o pagamento da folha de servidores e com os fornecedores.  

Apoiamos e votamos favoravelmente à legalização da Vaquejada, atividade econômica 

geradora de emprego e renda e fortemente vinculada à cultura e à tradição do nosso País. O 

projeto aprovado avança também nos bons tratos aos animais.  

No que diz respeito às reformas, especialmente à da Previdência, assumimos posição clara ao 

reconhecer que é preciso buscar o equilíbrio financeiro do sistema, mas sempre respeitando 

direitos adquiridos. Os próprios Líderes desta Casa reconhecem a necessidade de 
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aprimoramento do texto em análise na Comissão Especial. Trabalharemos por um texto de 

consenso, que garanta à Previdência Social saúde financeira para honrar o pagamento de 

aposentadorias e pensões dos atuais segurados, mas que não imponha ainda mais sacrifícios 

aos trabalhadores brasileiros. O Parlamento é a caixa de ressonância dos anseios da 

população e tem a responsabilidade de agir com bastante equilíbrio nessa matéria.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é assim que queremos conduzir o nosso mandato, 

respeitando compromissos assumidos com a população e buscando melhorias para o nosso 

Estado. Temos procurado ajudar o Governo Estadual, assim como fazemos em relação aos 

Municípios, deixando a bandeira partidária de lado e atuando para conseguir cada vez mais 

recursos. A teoria do "quanto pior melhor" não é boa para ninguém, principalmente para a 

população mais pobre, que sofre mais os efeitos da crise.  

Viemos, sim, a esta tribuna cobrar o Governo do Estado e exigir "que tomasse vergonha na 

cara". Fizemos essa cobrança de forma muito tranquila, como um pai faz a um filho com a 

intenção de corrigir rumos. Apesar da cobrança, nos dispusemos a ajudar a gestão estadual. 

Hoje reconhecemos que alguns avanços foram conseguidos, mas que ainda há muito por fazer 

para melhorar a qualidade de vida de nossa gente e reafirmamos a disposição de continuar 

ajudando o Governo do Estado para alcançarmos esse objetivo.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a nossa fonte de inspiração para desempenhar de 

forma honrosa o mandato confiado pela população do Tocantins nesta Casa são os mais de 26 

anos de tradição política do Senador Vicentinho Alves, nosso pai.  

Ao longo de sua trajetória, ocupou os mais relevantes cargos no Estado, desde Prefeito da 

nossa querida cidade de Porto Nacional, passando pelos mandatos de Deputado Estadual, 

Deputado Federal e Senador da República. Nessa jornada, jamais produziu qualquer ato que 

viesse a desapontar a confiança da população tocantinense.  

É por isso que afirmo, com toda segurança, à população do nosso amado Tocantins:  

Vocês jamais viram e jamais verão o nome de um dos "Vicentinhos", seja do Senador 

Vicentinho Alves, seja do Deputado Federal Vicentinho Júnior, desonrando o voto e a confiança 

depositados em nós. Muito ao contrário, vocês verão sempre muita disposição e luta da nossa 

parte em prol de melhorias para o nosso povo!  
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________________________________________ 

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero agradecer as palavras de boas-vindas e dizer que nós estamos retornando 

ao nosso mandato. Fomos Deputado Federal na Legislatura de 2007 a 2010; fomos reeleitos 

na última eleição, mas, lamentavelmente, perdemos 2 anos do nosso mandato em razão de 

uma decisão precipitada, eu digo sempre, do Tribunal Superior Eleitoral, entendendo que quem 

julgava a conta dos prefeitos eram os Tribunais de Contas, quando a Constituição Brasileira 

estabelece, de forma clara, que quem julga contas de prefeitos são as Câmaras Municipais. 

Assim como no Congresso Nacional julgamos o Executivo, também as Câmaras Municipais 

têm a prerrogativa, delegada pela Constituição, de julgar. 

Com isso, somente no Supremo Tribunal Federal foi reconhecido o nosso direito, que somou 

os votos do nosso companheiro de coligação e fez com que o nosso partido obtivesse a 

segunda vaga, a qual assumi há 4 meses. Perdemos 2 anos, em que tínhamos compromissos 

com o eleitor, compromissos de ideais e de causas. Perdemos esses 2 anos! Quem vai reparar 

isso? Ninguém vai reparar esses 2 anos de mandato. 

Estamos vivendo um momento de muita tensão em nosso País, com reformas profundas que 

atingem a classe trabalhadora e muito nos preocupa. Mas eu vou tratar da questão durante o 

meu pronunciamento. 

Sr. Presidente, neste dia não posso deixar de falar sobre um grande brasileiro, sobre um 

grande maranhense, que foi Governador do Maranhão, o Dr. Jackson Lago. Ele era do meu 

partido; foi médico e professor; homem correto, íntegro, conhecido no País inteiro como uma 

das reservas morais, que lutou muito contra a ditadura militar e em favor da classe 

trabalhadora. Porém, teve o mandato cassado. 

O mandato dele foi cassado como? Tudo ocorreu através de um processo forjado, montado. 

Ele não teve direito a um segundo julgamento. Ele foi jugado diretamente pelo Tribunal 

Superior Eleitoral e não lhe deram a oportunidade de recorrer a uma segunda instância, em 

que pudesse se defender. O mesmo Tribunal, 2 anos depois, julgando um processo idêntico, 

achou-se incompetente. Aliás, ele não, o Supremo Tribunal Federal achou que o Tribunal 

Superior Eleitoral era incompetente e que o processo deveria voltar para a origem, para a 

primeira instância. Então, essa foi a forma de cassação desse homem. 

Nós queremos prestar uma homenagem a ele na tribuna desta Casa, porque dela é merecedor. 

Nós tivemos o orgulho de ter esse homem como Presidente do nosso partido e como 
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Governador do Maranhão. Que Deus o tenha em bom lugar, porque é realmente merecedor 

disso pelo que representou. Ele deu a vida para libertar o Maranhão. 

O Maranhão, que todos nós conhecemos, é um Estado de pobreza extrema, onde a taxa de 

analfabetismo ainda é muito alta e há muito desemprego, além de conflitos agrários. Tudo isso, 

lamentavelmente, ainda acontece no nosso Estado. 

Mas o Governador Flávio Dino, último ganhador das eleições, está fazendo uma revolução. 

S.Exa. pegou o Estado desorganizado e está criando as condições estruturais para melhorar a 

situação do povo do Maranhão. 

Ali estão os 30 Municípios mais pobres do País, e S.Exa. criou programas importantíssimos 

para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH dos habitantes dessas cidades, 

como o Plano de Ações Mais IDH. Esse plano envolve diversas ações do Governo para acabar 

com o analfabetismo e melhorar a assistência à saúde, além de programas de geração de 

renda e de oportunidades para que as pessoas possam trabalhar. 

O Governo do Estado do Maranhão, chefiado pelo Governador Flávio Dino, repito, também 

criou o Programa Escola Digna. Foram feitas, nos meios de comunicação, críticas severas ao 

fato de a maioria dos estudantes da zona rural estudar em choupanas, em casas de palha, de 

adobe, sem nenhuma condição, sem piso nem carteiras para os alunos poderem estudar com 

dignidade.  

Por isso, o Governador criou esse Programa Escola Digna, que tem representando um grande 

avanço na educação do nosso Estado. Trata-se de uma revolução reconhecida e aplaudida por 

toda a sociedade. Até o final do ano, o Governador vai entregar 570 escolas reformadas ou 

totalmente reconstruídas e, até o final de 2018, outras 300 novas construções, substituindo 

escolas de taipa, galpões ou outras estruturas precárias. 

Esse programa foi inspirado nas experiências administrativas de Leonel Brizola, no Rio Grande 

do Sul, de Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e de Paulo Freire ao longo da vida dele.  

A partir de 1º de maio deste ano, o professor com jornada de 40 horas/aula vai receber o maior 

salário deste País. Realmente, isso mostra o compromisso do Governador com a educação. 

Trata-se de uma revolução em termos educacionais no nosso Estado, que teve dificuldades 

seriíssimas nas condições estruturais. As crianças não tinham a oportunidade de aprender, 

porque não eram motivadas, não eram incentivadas, em razão da estrutura física das escolas, 

que não ofereciam condições para que as crianças pudessem estudar. 

O Governador criou os programas citados e, ainda, o Programa Bolsa Escola. Por que há o 

Programa Bolsa Escola, Deputado Weverton Rocha? V.Exa., que incentiva e dá apoio ao 

Governo do Estado do Maranhão, visitando os seus 217 Municípios, acompanha de perto e 

sabe da importância desses programas. S.Exa. criou esse programa para atender crianças que 

não tinham condições de comprar o material escolar e, muitas vezes, frequentavam a escola 

sem lápis, sem caderno, sem livro, desabastecidas de todos esses instrumentos. O 

Governador viu que, com o material, a criança se motivaria a estudar. Assim, conveniou 

comércios de cada um dos 217 Municípios do Maranhão para que as crianças tenham acesso 

ao material escolar no comércio do próprio Município. Essa iniciativa motiva a criança, que se 

sente reconhecida e ganha dignidade. Ela pode se sentar no banco escolar com todo o 

material, com condições de aprender, de estudar, de desenvolver o raciocínio.  
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Isto é o que o Governador tem feito no nosso Estado: criado programas sociais 

importantíssimos para que realmente aconteçam as transformações de que o nosso Estado 

tanto precisa.  

Flávio Dino promoveu também o fortalecimento da agricultura familiar. Hoje, Sr. Presidente, o 

trabalhador rural maranhense sente-se totalmente amparado, fortalecido e reconhecido. Aquele 

trabalhador que, no dia 1º de janeiro, começava a produzir, a plantar e a colher, no final do ano 

estava mais pobre do que quando começou o ano. Mas o Governador mudou essa realidade 

no Estado. Hoje em dia, o trabalhador rural tem a assistência técnica necessária para poder 

trabalhar, por meio da contratação de técnicos agrícolas espalhados por todo o Maranhão. 

Esses técnicos estão dando apoio tecnológico ao trabalhador rural, para que ele possa 

aumentar a produtividade na agricultura familiar, fazendo com que ele se sinta realizado e 

muito mais motivado a trabalhar.  

O Governador, além da contratação de técnicos agrícolas, está fornecendo equipamentos 

mecânicos ao trabalhador rural, para que ele possa transformar aquela cultura de toco em uma 

cultura mecanizada e produzir muito mais. A realidade disso, Sras. e Srs. Deputados, é que 

este ano o Estado do Maranhão vai dobrar a produção de grãos. Isso representa uma 

revolução e um grande avanço não só no nosso Estado, mas também no País.  

O Sr. Cleber Verde - Deputado Julião Amin, V.Exa. me permite um aparte? Primeiro, quero 

cumprimentar V.Exa. e o povo do Maranhão que teve a oportunidade de votar em V.Exa. e 

trazê-lo para cá, com a possibilidade de discutir grandes temas relativos à defesa do 

trabalhador brasileiro, especialmente do nosso Estado. V.Exa., que é muito conhecido no 

Maranhão como árduo defensor dos trabalhadores rurais, lavradores, pescadores, é um 

obstinado na luta da garantia dos direitos deles, como, por exemplo, a questão da 

aposentadoria rural. Tenho certeza de que V.Exa. defende uma reforma previdenciária mais 

justa, que garanta um tempo considerável ao trabalhador nordestino, especialmente porque o 

programa da aposentadoria rural foi muito importante para diminuir a desigualdade de renda 

em nosso País. Eu sei que V.Exa. está muito atento à reforma da Previdência e à reforma 

trabalhista. Muito especialmente quero saudar V.Exa. pelo trabalho que realizou conosco para 

o fortalecimento do direito dos trabalhadores da pesca, que, em 2015, foram prejudicados e 

não receberam o seguro-defeso. Neste ano, com o seu apoio, da Frente Parlamentar da Pesca 

e de todos os que acreditam na força do trabalhador brasileiro, especialmente os ligados à 

pesca, esse importante setor da nossa economia, buscaremos dar mérito ao pescador 

artesanal, garantindo-lhe direitos. V.Exa. foi muito importante nesse processo, que hoje atende 

a todo o Brasil e, em especial, ao Maranhão. Portanto, quero cumprimentar V.Exa. pelo 

trabalho que faz nesta Casa, particularmente por trazer neste Grande Expediente tema tão 

importante e relevante para o Brasil. Parabéns a V.Exa.! 

O SR. JULIÃO AMIN - Agradeço ao Deputado Cleber Verde a manifestação. O povo do 

Maranhão conhece V.Exa. como pessoa dedicada e correta, que tem dado todo o apoio ao 

aposentado, ao pescador e ao trabalhador rural. V.Exa. tem sido um grande defensor da 

educação. Para nós é uma honra receber o seu aparte, reconhecendo o nosso trabalho 

conjunto, nosso e de toda a bancada do Maranhão. Muito obrigado, Deputado. 

Deputado Junior Marreca, concedo um aparte a V.Exa. 

O Sr. Junior Marreca - Eu não poderia deixar de dar a minha palavra, a minha contribuição, por 

conhecer a sua história, o seu trabalho pela causa trabalhista. E eu tenho certeza de que 

V.Exa. continuará até o fim abraçando essa causa. Quero registrar também uma data 

importante que V.Exa. nos lembrou: hoje é o aniversário de morte do nosso querido 

Governador Jackson Lago, com o qual eu tenho relações familiares - V.Exa. sabe bem disso. 
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Foi um grande homem, com uma história linda, maravilhosa, no Maranhão; lutou sempre pelas 

causas do povo, além de ser um grande profissional, um grande médico. Também quero 

parabenizar V.Exa. pelo discurso que faz, enfatizando o trabalho do Governador Flávio Dino, 

que vem se esforçando para que o Maranhão tenha espaço no Brasil, e vem conseguindo, 

como também demonstrando o trabalho dele, a organização. O Maranhão não passa pelo 

sofrimento que passa o Rio de Janeiro e alguns outros Estados, que estão com dificuldades. 

S.Exa. tem administrado o Estado com muito cuidado, com muita cautela, para que o povo 

maranhense não sofra aquilo que os outros Estados estão sofrendo. Parabéns pelo seu 

discurso! 

O SR. JULIÃO AMIN - Deputado Junior Marreca, agradeço a sua intervenção. Também sou 

profundamente grato ao Governador do Estado do Maranhão. V.Exa. é um aliado e nos tem 

dado todo o apoio. É um Deputado comprometido com o povo do Maranhão, comprometido 

com o nosso Estado. Muito obrigado, Deputado. 

Concedo aparte ao Deputado Weverton Rocha, Líder do PDT, nosso futuro Senador, não é 

Deputado? 

O Sr. Weverton Rocha - Deputado Julião, eu gostaria de lhe cumprimentar e dizer que para 

nossa bancada é motivo de orgulho tê-lo conosco. Nós sabemos o quanto V.Exa. nivela e 

ajuda a dar qualidade à nossa bancada. Nós ficamos bastante felizes, no início da Legislatura, 

quando V.Exa. tomou posse como Deputado Federal, e logo foi convidado, pelo Governador 

Flávio Dino, para assumir a Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária do 

Maranhão. Naquele momento, quando V.Exa. assume a Secretaria, e o suplente da nossa 

coligação, Deputado Deoclides Macedo, tem a oportunidade de vir para esta Casa, nós, os três 

Deputados Federais do Maranhão, só reforçamos o time a favor do nosso Estado. Infelizmente, 

todos acompanharam o desenrolar do caso, a injustiça que se cometeu com a invalidação dos 

votos, naquele momento, do Deputado Deoclides Macedo, causando desconforto e a perda da 

vaga da nossa coligação. Mas, com isso resolvido, no ano passado V.Exa. volta para cá com 

toda a garra e com toda a motivação, demonstrando que o PDT pode contar com o Deputado 

Julião Amin, como Jackson Lago pôde contar - e é bem lembrado o fato no aniversário de 

morte dele, toda a trajetória que V.Exa. percorreu e toda a luta que os senhores travaram no 

Maranhão, ao longo das grandes batalhas que enfrentaram. Eu, desde cedo, desde os 15 anos 

de idade, acompanho V.Exa. Claro que eu não vou revelar aqui no Parlamento a idade de 

V.Exa., para não misturar os assuntos, e não acharem que nós estamos aqui com idades 

desproporcionais. Mas eu, desde os meus 15 anos, na Juventude Socialista do PDT, 

acompanho o trabalho do Deputado Julião Amin, sempre Presidente do partido, ao lado do Dr. 

Jackson, acompanhando as grandes batalhas por que passamos Maranhão afora. Quando 

ninguém acreditava que era possível derrotar o grupo mais poderoso do Brasil, ali estava 

V.Exa., estávamos todos nós, com a bandeira levantada com uma causa só e uma luta só: a 

favor do Maranhão. Portanto, Deputado Julião, onde V.Exa. estiver, aqui no Parlamento, lá no 

Governo do Estado, trabalhando pelo nosso povo, eu tenho certeza de que V.Exa. vai fazer o 

seu melhor, que é ajudar as pessoas, é trabalhar pelo coletivo, é defender causas, por justiça. 

E é isso que nós fazemos aqui. Então, parabéns pelo seu pronunciamento no Grande 

Expediente, quando V.Exa. trata da construção não só da sua história, do seu mandato, mas 

também da importância do mandato do Dr. Jackson Lago e do Governador Flávio Dino, nesta 

quadra que nós estamos vivendo. Parabéns, Deputado Julião. Estamos à sua disposição. 

O SR. JULIÃO AMIN - Muito obrigado, Deputado Weverton Rocha. Conheci o Deputado 

Weverton Rocha ainda menino, quando participava de um grupo do partido chamado 

"Juventude Dente de Leite". S.Exa., Vanilson e outros companheiros ingressaram ainda jovens 

na luta trabalhista, lutando pelo direito de voto aos jovens de 16 anos. O Deputado Weverton 
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Rocha já era comandante desse grande movimento no nosso Estado, junto com outros 

companheiros, como o Jerry Abrantes, já falecido, Marcio Honaiser e outros companheiros do 

partido. 

Portanto, é realmente uma honra receber o aparte de V.Exa. Nós aqui lutamos e torcemos para 

que V.Exa. seja o Senador que o Maranhão precisa, compromissado com as causas leais e 

justas do trabalhador brasileiro e do nosso partido, que nós aprendemos com grandes 

lideranças, como Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, nosso querido Presidente João Goulart, que foi 

cassado de forma injusta, e tantos outros companheiros do PDT. 

Quero continuar falando do Governo do nosso querido Governador Flávio Dino. Na área de 

saúde, S.Exa. também adotou um programa revolucionário para o nosso Estado.  

O Maranhão era conhecido como o Estado das ambulâncias, que percorriam as estradas do 

Maranhão levando os doentes dos Municípios para serem tratados na nossa Capital, muitas 

vezes por 800 ou 900 quilômetros. As pessoas saíam doentes dos seus Municípios, não 

aguentavam a viagem cansativa e, quando a ambulância chegava ao destino, elas já haviam 

morrido na metade do caminho. 

O Governador criou um programa que regionalizou a saúde no nosso Estado, dotando os 

hospitais de condições para fazer atendimentos de alta complexidade. Agora, essas pessoas, 

esses pacientes não têm mais necessidade de percorrer centenas e centenas de quilômetros 

em busca de saúde. Foi dado total apoio, com capacitação e organização, a todo o sistema de 

saúde do nosso Estado, que está funcionando a contento, de forma correta, íntegra, técnica, e 

onde o paciente, o cidadão maranhense, se sente realmente reconhecido e respeitado.  

Esse tem sido o grande Governo do nosso companheiro Flávio Dino, que foi Deputado Federal, 

com desempenho reconhecido pela atuação, pela postura e também pela posição ideológica, 

sempre mostrando que era e continua sendo um político que tem lado, que respeita os 

adversários, mas que é firme e coerente na defesa de suas posições - todos no Brasil 

acompanharam o posicionamento do Governador Flávio Dino em relação ao impeachment da 

Presidenta Dilma. Mas quando terminou esse processo, o Governador dedicou-se ao trabalho, 

à administração do nosso Estado, porque é um gestor de primeira qualidade, tendo abraçado 

essa causa. É um trabalhador que começa a trabalhar de madrugada e dorme tarde, também 

de madrugada, cobrando de seus subordinados, de seus assessores diretos e Secretários. 

Eu fui Secretário do Governador, durante 2 anos, e sei realmente o compromisso que o 

Governador Flávio Dino tem com o nosso Estado, trabalhando para fazer as transformações 

que a população deseja e precisa. Então, eu não poderia deixar, de maneira nenhuma, de 

destacar o papel do Governador como gestor do Governo do Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, para finalizar o meu pronunciamento hoje, informo que vou me afastar da 

Câmara dos Deputados já na quinta-feira - vou tirar uma licença -, para atender a um convite 

do Governador Flávio Dino. Eu volto a dirigir a Secretaria de Estado do Trabalho e da 

Economia Solidária, no Estado do Maranhão. 

Quem irá assumir o meu lugar, nesta Casa, é um grande político, um grande gestor do nosso 

partido: o companheiro Deoclides Macedo - que está presente no plenário, ouvindo este meu 

discurso -, uma pessoa que tem uma história. Foi reconhecido como prefeito padrão, sendo um 

dos melhores do nosso País, e tem se dedicado à causa do trabalhador e do produtor. 

Sabemos que nós vamos ser muito bem representados nesta Casa. Deoclides Macedo é um 

companheiro defensor das boas causas. 
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Quero agora, Sr. Presidente, falar da minha posição com relação às reformas que estão sendo 

apreciadas nesta Casa. 

Quanto à reforma trabalhista, eu espero que esta Casa não seja reconhecida por uma 

Legislatura que tirou direito dos trabalhadores. Isso é muito grave. Sabemos que precisamos 

fazer uma reforma trabalhista, mas não podemos tirar direitos dos trabalhadores, das pessoas 

mais humildes deste País. 

A primeira coisa que o Governo faz é se voltar contra as pessoas que estão desprotegidas. O 

trabalhador precisa se organizar. Ele precisa ter consciência de que só através da mobilização 

ele vai conseguir frear as injustiças que estão querendo cometer contra ele. 

Fui contra a terceirização aqui. Quem já foi trabalhador, quem teve vínculo empregatício, quem 

teve carteira de trabalho assinada, sabe como é tratado um trabalhador. As forças entre patrão 

e empregado, dentro da relação de trabalho, são totalmente desiguais. Essa relação começou 

a se humanizar, mas agora, Sr. Presidente, nós podemos criar um ambiente muito ruim entre 

empregados e empregadores. Acho que tínhamos de fazer uma reflexão profunda sobre essa 

questão, um debate profundo sobre essa relação. Nós não podemos retirar direitos do 

trabalhador dessa forma. 

O mesmo acontece com a reforma da Previdência. Imaginem um trabalhador do Maranhão, um 

pescador - como o Deputado Cleber Verde mencionou aqui -, um trabalhador rural, um 

trabalhador do comércio, que trabalha mais de 10 horas por dia? Nós sabemos disso. Ele vai 

chegar aos 60 anos de idade para se aposentar, mas não terá mais condição alguma. Como é 

que um policial vai se aposentar com quase 70 anos de idade? Como é que ele vai sair para 

perseguir um bandido? 

Portanto, a proposta que está aqui precisa ser revista urgentemente. O correto seria o 

Presidente Michel Temer pedi-la de volta e abrir um grande debate neste País sobre a reforma 

apresentada. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Julião Amin, do PDT do Maranhão. 

Parabéns a V.Exa. pelo pronunciamento. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Pretensão do Governo Federal de extinção da Previdência Social. Congratulações a Prefeitos e 

Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Sul por manifestações em repúdio à proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Pedro 

Uczai, quero saudar os colegas Deputados e Deputadas e dizer que está entrando água no 

barquinho do Governo. Nós precisamos fazer muito movimento para ter muita onda e ter mais 

água entrando no barco do Governo para afundar - e vai afundar de vez - o tal do desmonte da 

Previdência. 

Eu não vou falar reforma, porque quando se faz reforma numa casa, melhora-se a casa; 

quando se faz reforma no carro, melhora-se o carro; a questão que o Governo chama de 

reforma da Previdência não é melhorar a Previdência, é destruir a previdência pública, 

agradando exatamente a previdência privada. 

Os banqueiros vão gostar da reforma da Previdência, porque o dinheiro vai ficar parado nos 

fundos de pensão, na previdência privada, sacrificando o agricultor, principalmente a 

trabalhadora rural, cuja idade mínima para a aposentadoria passará de 55 anos para 61 anos. 

Sr. Presidente, Deputado Pedro Uczai, outro dia uma trabalhadora rural me disse o seguinte: 

"Eu tenho 44 anos. Eu vou me aposentar daqui a 11 anos, com 55 anos". Eu disse: "Agora, o 

Temer vai lhe dar uma mão. Você não vai se aposentar daqui a 11 anos. Você vai se aposentar 

daqui a 21 anos". E a aposentadoria do trabalhador rural, que trabalhou a vida inteira 

produzindo comida, alimento, é fixada em um salário mínimo.  

Então, essa proposta é uma agressão, em primeiro lugar, às mulheres, em segundo lugar aos 

trabalhadores rurais, aos professores e professoras, a quem trabalha na segurança, porque, 

com a sua aprovação, eles se aposentarão apenas com 65 anos de idade e 49 anos de 

contribuição. E com a terceirização, o trabalhador não vai conseguir completar 49 anos de 

contribuição. Além de todas essas crueldades, a reforma será um desastre para os jovens, 

porque eles não terão mais expectativa de se aposentar. 

Por isso, eu quero parabenizar os Prefeitos do Rio Grande do Sul. Neste final de semana, eu 

fui visitar a FAMURS. Eu falei com o Presidente da FAMURS. O retorno que entra na economia 

local de mais de 70% dos Municípios é superior ao da Previdência, do Fundo de Participação 

dos Municípios, do ICMS. Então, os Prefeitos estão se manifestando. Eu quero parabenizar as 

Câmaras Municipais. Eu tenho recebido documentações com moções de repúdio das Câmaras 

Municipais com lideranças de todos os partidos, dizendo que essa reforma não pode ser 

aprovada. 

Então, nós temos CNBB, OAB, Prefeitos, Vereadores, centrais sindicais e entidades contra a 

reforma. Eu estou procurando quem é a favor dela. Parece que são a favor da reforma só os 

banqueiros, os fundos de previdência privada, o Governo Temer e talvez alguns Deputados, 

que ainda vão mudar de opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Bohn Gass. 
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Importância do trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Expectativa de observação, pelo Relator 

da proposta de reforma da Previdência Social, das especificidades profissionais dos policiais 

rodoviários federais e dos policiais federais.  

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, faço uso da tribuna hoje para fazer justiça aos policiais rodoviários federais, 

categoria que tenho como uma das mais importantes neste País.  

Na reforma da Previdência, quando retiraram os servidores estaduais e municipais, Deputado 

Capitão Augusto, ficaram apenas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal na área da 

segurança pública.  

Para muitos, a Polícia Rodoviária Federal é apenas a Polícia que tem um talonário, uma caneta 

e só serve para fazer auto de notificação de trânsito. Ledo engano! Esses homens e essas 

mulheres têm uma jornada de serviço de 24 horas ininterruptas. Trabalham de dia, debaixo do 

sol, recebem emissão de gás carbônico dos veículos, estão sujeitos à poeira, trabalham à 

noite, estão sujeito à chuva, ao frio, aos mosquitos. Não importa, eles sempre estão lá. 

Quando acontece um acidente, eles são os primeiros a chegar para retirar as pessoas presas 

nas ferragens e socorrê-las. Isso sem falar que a Polícia Rodoviária Federal do Brasil é a 

polícia que mais apreende drogas no nosso País e que combate o crime, inclusive o florestal. É 

ela quem está combatendo o crime de pedofilia e de prostituição nos vários pontos das nossas 

rodovias federais. 

A Polícia Rodoviária Federal é uma das que faz mais apreensões relacionadas a crimes contra 

a fauna e a flora.  

Eu poderia dizer que a Polícia Rodoviária Federal é a única que praticamente alcança o ciclo 

completo em todos os seus segmentos. Precisa ser vista, homenageada e valorizada.  

A Polícia Federal também ficou de fora. As pessoas não sabem, mas é a polícia brasileira que 

tem o maior índice de suicídio.  
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Eu e os demais Parlamentares da segurança pública esperamos que o Relator da reforma da 

Previdência tenha sensibilidade e veja a especificidade da profissão dos policiais rodoviários 

federais e dos policiais federais no nosso País. Esperamos, sim, que entenda que o tempo de 

contribuição e a idade mínima para a aposentadoria dessas categorias devem ser similares ao 

que se pretende para todas as outras categorias que estão no art. 144 da Constituição 

brasileira.  

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Cabo Sabino.  

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Informações sobre o cronograma de trabalho da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência. Alerta ao Governo Federal sobre inquietações políticas em países do Mercado 

Comum do Sul - MERCOSUL e possíveis problemas no Brasil em face da reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, quero apenas deixar registrado que nesta semana, tanto hoje quanto amanhã, não 

teremos reunião da Comissão de reforma da Previdência. Só na quarta-feira da próxima 

semana será apresentado o relatório. Logicamente iremos pedir vista. A partir daí, só na outra 

semana poderemos começar a discussão desse relatório e a votação dos destaques e das 

emendas que iremos apresentar.  

Lembro que o Brasil tem que tomar cuidado. Na semana passada, aconteceram dois fatos 

bastante preocupantes no MERCOSUL: no Paraguai, invadiram o Senado e colocaram fogo; 

na Venezuela, o Maduro - ele está maduro demais - acabou usando a Justiça para suspender o 

Legislativo. Depois, ele mesmo pediu para voltar atrás.  
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Portanto, lembro apenas que o Brasil também é um país do MERCOSUL. Nós não vamos 

aceitar essa reforma da Previdência impunemente. O Governo que coloque suas barbas de 

molho. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Cabimento do direito de defesa ao Senador Aécio Neves contra denúncia de envolvimento de 

seu nome em esquema de corrupção. Atuação do Senador tucano para a desestabilização do 

Governo Dilma Rousseff após derrota para a petista nas eleições presidenciais de 2014. 

Responsabilidade do PSDB pela crise política e econômica no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, um Deputado atual, Líder de um dos partidos da Oposição, veio à tribuna 

falar sobre uma matéria da revista Veja deste final de semana, que dizia que o Senador Aécio 

Neves recebeu um depósito, fruto de propina, numa conta em Nova Iorque, em nome da sua 

irmã, Andrea Neves. E o Deputado foi à tribuna em defesa do Senador Aécio Neves, dizendo 

que o Senador Aécio Neves deve se defender e deve dizer que aquela matéria não é uma 

matéria verídica, que a acusação seria uma acusação caluniosa. 

Cabe o direito de defesa ao Senador Aécio Neves. Porém, não é a primeira vez que ele é 

objeto de uma denúncia de corrupção. Outros delatores já disseram que, na obra da Cidade 

Administrativa de Minas Gerais, um percentual da obra ia para um caixa do Sr. Senador Aécio 

Neves.  

Mas eu acho importante falar sobre Aécio Neves, porque, quando a Presidenta Dilma Rousseff 

foi eleita, ela se elegeu com um percentual de votos bem maior, em relação aos de Aécio 

Neves. O que fez esse cidadão? Ele não aceitou a vitória de Dilma Rousseff. E o que ele fez? 
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Ele impugnou a chapa vencedora de Dilma Rousseff - é essa ação que tramita no TSE, cujo 

julgamento deveria começar hoje.  

Depois disso, Aécio Neves, além de impugnar a candidatura de Dilma Rousseff, liderou o seu 

partido, o PSDB, para ajudar a impedi-la de governar, votando aqui matérias contrárias ao 

interesse público, dizendo ao País: "Quanto pior, melhor!" Foi essa a atitude de Aécio Neves. 

Mas, não contente com essa atitude, Aécio Neves compareceu àquelas manifestações do 

impeachment, pela moralidade, defendendo a bandeira da moralidade, ele que posteriormente 

foi citado por diversos delatores como tendo participado do processo de corrupção. 

Outro dia, o Deputado Paulo Pimenta dizia que, talvez, até na Carta de Pero Vaz de Caminha, 

Aécio Neves tenha sido citado como partícipe de processos de corrupção no Brasil.  

Agora, quem tem a prática que atribuem a ele, não poderia ter querido se apresentar como 

arauto da moralidade, como alguém honesto. Mas o que fez Aécio Neves? Aécio Neves feriu 

de morte a democracia, porque uma das regras da democracia, Deputado Chico Alencar, é que 

o derrotado aceite o resultado e vá para a oposição. Mas ele não aceitou o resultado. Ele 

impediu Dilma Rousseff, liderou uma grande coalizão de forças para impedir Dilma Rousseff de 

governar e levou o País a esse grande impasse que nós estamos vivendo: desemprego, falta 

de crescimento econômico e paralisação do País.  

Quero dizer que Aécio Neves e o seu partido, o PSDB, participam deste Governo, o Governo 

Michel Temer, cuja popularidade cada dia diminui, até o dia em que a própria esposa do 

Presidente disser: "Fora, Temer!" Aécio Neves participa, com o PSDB, deste Governo, que 

ampliou o desemprego e a recessão, porque congelou os gastos públicos. 

E este Governo é o autor dessa malfadada destruição da Previdência - porque eu não chamo 

isso de reforma -, que foi uma das mais cruéis políticas públicas contra os pobres. É cruel para 

com a trabalhadora rural, porque amplia a idade de aposentadoria da trabalhadora rural, que 

trabalha, desde 10 anos de idade, debaixo de sol: amplia de 55 anos para 65 anos. É cruel 

para com todos os trabalhadores rurais. É cruel para com as mulheres deste Brasil. Estabelece 

idade para receber o Benefício de Prestação Continuada, que é destinado aos idosos e 

deficientes pobres: a idade de 70 anos, enquanto a idade mínima é 65 anos para a 

aposentadoria de todos os trabalhadores. Não distingue o trabalhador braçal do trabalhador 

intelectual. Propõe o aumento de tempo de contribuição para a aposentadoria por idade, que 

hoje é de 15 anos, e é ampliado para 25 anos. 

Este PSDB que impugnou a chapa, que inviabilizou e interditou o Governo, que liderou o 

impeachment - nós não podemos nos esquecer de que o Relator do impeachment no Senado 

Federal foi o Senador Antonio Anastasia, de Minas Gerais -, é este mesmo PSDB que hoje traz 

esta agenda da destruição da Previdência Social, da terceirização violenta e selvagem, que 

propõe a terceirização como pessoa jurídica, o que vai eliminar férias, décimo terceiro, licença-

maternidade, FGTS; que amplia o serviço temporário, a contratação temporária de 3 meses 

para 6 meses, podendo ser prorrogada para 9 meses. 

Este PSDB é aquele que foi denunciado em diversas denúncias - e não só Aécio Neves, mas 

também José Serra, este como destinatário de um depósito de 23 milhões de reais no exterior, 

e outras lideranças do PSDB, partido que nesse final de semana recebeu uma nova delação. 

Telhado de vidro. Esses que falam em defesa da moralidade são os que estão sendo hoje 

denunciados por vários delatores. 
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Eu defendo o exercício do amplo direito de defesa; defendo, no sistema democrático, o 

contraditório; defendo a responsabilidade da imprensa. Não foi essa a postura do Sr. Aécio 

Neves e do PSDB no período anterior! E defendo que os senhores possam se defender das 

acusações contra os senhores. 

Mas esse partido irresponsável, esse líder irresponsável ajudou a liderar esse impasse que nós 

estamos vivendo no Brasil: desemprego, falta de crescimento, um impasse econômico que só 

uma nova eleição haverá de resolver. 

Mas não venham aqui posar de vítimas! Os senhores são algozes da democracia no Brasil, 

grandes responsáveis por aquilo que o Brasil está vivendo neste momento. Hoje venho a esta 

tribuna defender o direito de defesa, mas também dizer que V.Exas. são responsáveis pelo 

caos que o Brasil está vivendo. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Manifesto Mexeu com uma, mexeu com todas, pelo fim do assédio sexual. Protesto contra a 

extinção dos Programas Ciência sem Fronteiras e Farmácia Popular pelo Governo Federal. 

Convocação do PCdoB a greve geral contra a proposta de reforma previdenciária. Defesa de 

antecipação das eleições diretas para Presidente da República. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, trabalhadores do sistema de transporte de táxi 

do Brasil, que nos visitam neste dia importante para esta discussão, que precisa ser cada vez 

mais amadurecida, nós mulheres somos muito poucas neste plenário. 

Deputada Soraya Santos, saúdo V.Exa. pela assunção da Coordenadoria da Secretaria da 

Mulher na Casa! 

Ouvimos aqui os Parlamentares aplaudirem efusivamente as Deputadas dos países de língua 

portuguesa, mulheres da África, do Timor Leste, de maioria negra. E nós aqui, com apenas 55 

mulheres, alternando para 54, neste Parlamento, temos a obrigação de colocar com toda a 

altivez: estamos lutando no cotidiano para garantir que os projetos do interesse das mulheres 

brasileiras sejam votados neste plenário. Mas a luta é grande, porque o nosso reconhecimento 

não tem o eco dos aplausos que demos às nossas colegas Parlamentares. 
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Quero aqui, em nome do PCdoB, trazer a nossa manifestação do "Mexeu com uma, mexeu 

com todas", em relação à figurinista Susllem Tonani, da Rede Globo de Televisão. Ela teve a 

coragem de demonstrar que, infelizmente, ainda são utilizadas neste Brasil práticas de assédio, 

de invasão do corpo da mulher, algo que precisa ser banido dos lares e das ruas. 

Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar este tempo para dizer que tomamos todos um grande 

susto quando vimos o grande corte de investimentos que foi orientado pelo Governo do Sr. 

Michel Temer, usurpador da República. Na sexta-feira, vimos que, lamentavelmente, teremos 

restrições orçamentárias que levarão o País à depressão. 

Depois, recebemos a notícia de que está acabado o Programa Ciência sem Fronteiras. Em 

qualquer universidade brasileira, podemos encontrar filhos de taxistas, meninos oriundos da 

escola pública, em razão da expansão universitária feita através de um Presidente que não 

alisou banco de faculdade, o Presidente Lula, que teve a grandiloquência de entender que 

educação é para todos. Lamentavelmente, o Governo golpista acaba com o Ciência sem 

Fronteiras. 

Acaba também, a partir de hoje, a Farmácia Popular, que atendeu 29 milhões de brasileiros 

com os programas da cesta básica de medicamentos. 

É fundamental que, a cada ponto que se discuta, nós voltemos a este tema: o Brasil precisa 

retomar a valorização do voto popular. O Brasil precisa erguer-se no dia 28 e garantir a greve 

geral contra essa famigerada reforma da Previdência, que iguala homens e mulheres na 

aposentadoria aos 65 anos e quer nos levar para a sepultura, antes da aposentadoria. 

Por isso, a convocação foi reforçada por uma grande reunião da Direção Nacional do PCdoB, 

neste último fim de semana. Na ocasião, dissemos que vamos lutar pelo protagonismo nas 

lutas políticas, que vamos lutar contra a perseguição inominável que sofre o Presidente Lula e 

as organizações sociais e que vamos inclusive analisar, no curso dos acontecimentos, a 

possibilidade de o PCdoB vir a lançar uma pré-candidatura à Presidência da República. 

O PCdoB está antenado com este momento, lutando pela defesa dos interesses dos 

trabalhadores e das trabalhadoras e pela garantia de que tenhamos eleições diretas já, 

acabando com esse processo de golpe que infelicita a Nação brasileira. 

Muito obrigada. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Eu quero apenas registar que hoje também não teremos reunião na Comissão da Reforma da 

Previdência, como não tivemos ontem. Certamente, estão tentando arrumar alguma desculpa 

para apresentar o relatório, que será apresentado na próxima quarta-feira, dia 12 de abril. 

Logicamente, com o pedido de vista, vai para a semana subsequente. Diante das dificuldades 

que nós estamos encontrando no sentido de melhorar as maldades dessa reforma, ganhamos 

duas semanas. 

Deputada Jô Moraes, de semana em semana, a galinha vai enchendo o papo; de grão em 

grão, nós vamos conquistando essas situações. 

Lembro que o episódio do Paraguai em que colocaram fogo no Senado e o episódio da 

Venezuela que obrigou o Maduro a voltar atrás e pedir para o Judiciário deixar de intervir no 

Parlamento são sinais que têm que ser atendidos por todos. 

Não a essa reforma! 

 

 

 

________________________________________ 
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Nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da Seguridade Social. Críticas à 

reforma da Previdência Social. Importância da Previdência para as economias municipais.  

________________________________________ 
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O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Deputado Carlos 

Manato, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, subo a esta tribuna para dar publicidade à nota da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB referente à reforma da Previdência. 

A CNBB tem posição clara e pública contra a reforma da Previdência, porque esta proposta 

produz exclusão social. Ela diz literalmente que é um caminho para a exclusão social, 

impedindo milhões de brasileiros de se aposentarem, levando outros milhões de brasileiros a 

se aposentarem com menos do que recebem hoje e outros milhões de brasileiros a se 

aposentarem com 10 anos, 15 anos ou 20 anos a mais do que estava previsto na atual regra 

da Previdência. 

Portanto, mais uma entidade com a importância e a força que tem, como a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, está se manifestando contra o desmonte da Previdência pública, 

dos direitos do povo brasileiro e das mulheres principalmente. De forma violenta e criminosa, 

querem estabelecer a aposentadoria aos 65 anos no mínimo, desrespeitando as agricultoras, 

as trabalhadoras, as professoras, desrespeitando seu direito fundamental quando têm dupla ou 

tripla jornada de trabalho. Com 7 a 9 anos a mais do que os homens, elas têm direito à 

aposentadoria diferenciada. 

A aposentadoria dos agricultores e agricultoras hoje é aos 55 anos para as mulheres e aos 60 

para os homens. Esta regra deve ser mantida na proposta, porque mudar isso é uma violência 

com os agricultores brasileiros. Isto é mais exclusão, mais impedimento à aposentadoria. 

Nossos professores, se fazem uma faculdade até os 20 anos e concurso aos 21, vão se 

aposentar aos 70 anos, se conseguirem contribuir ininterruptamente por 49 anos. 

Parabéns à CNBB! Parabéns à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se manifesta 

publicamente contra a reforma da Previdência, porque ela é o caminho da exclusão social. 

É isso que nós estamos discutindo aqui. É sobre isso que queremos dialogar com este 

Plenário, para não produzir um crime contra a sociedade brasileira, principalmente contra os 

mais pobres, contra os deficientes, contra aqueles que têm necessidade fundamental de 

distribuição de renda neste País. E a Previdência é o melhor instrumento para distribuir renda 

no País. 

No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, Deputado gaúcho, nosso colega, 911 

Municípios recebem mais da Previdência do que do FPM - Fundo de Participação dos 

Municípios.  

Portanto os empresários locais deveriam ser contra a reforma da Previdência. Na minha cidade 

natal, Descanso, no extremo oeste, onde a Coluna Prestes descansou por 3 dias, em 2016 a 

economia contou com 29 milhões de reais da Previdência. Ela movimenta a economia local, 

geral emprego local. Portanto é uma questão estratégica de distribuir renda e oportunidade 

neste País. 

Não ao crime da reforma da Previdência! Nós vamos derrotar essa proposta de um Governo 

ilegítimo que quer golpear o direito do povo brasileiro. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero entregar, para que conste nos Anais desta Casa, 

a nota da CNBB sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que trata da 
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reforma da Previdência. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se manifestou 

contra a reforma da Previdência, que tramita na Câmara dos Deputados. Quero deixar claro 

que compartilho do ponto de vista veiculado nesta nota e endosso a opinião da entidade. 

No manifesto, a CNBB se refere à proposta como uma escolha do "caminho de exclusão 

social" e destaca que a aposentadoria "não é uma concessão governamental ou um privilégio". 

A entidade destaca ainda, em nota, que "nenhuma solução para equilibrar um possível déficit 

pode prescindir de valores ético-sociais e solidários. Na justificativa da PEC 287/16, não existe 

nenhuma referência a esses valores, reduzindo a Previdência a uma questão econômica". 

Mais uma vez, a CNBB, reunida, faz uma análise lúcida e oportuna dessa questão que aflige 

neste momento a sociedade, que é a iminência da perda de direitos e garantias, sobretudo da 

classe trabalhadora, das mulheres, dos trabalhadores rurais.  

Peço, portanto, que essa nota da CNBB faça parte dos Anais da Câmara dos Deputados, como 

um documento de suma relevância para a Igreja e a sociedade. O SINDILEGIS, que 

compartilha do mesmo posicionamento, endossa a opinião da entidade. 

A nota inicia com uma importante passagem do profeta Amós (5.7) a respeito dos que "fazem 

do direito uma amargura e a justiça jogam no chão". Esse trecho do Antigo Testamento nos 

recorda também o Salmo 93.20, que adverte sobre aqueles que "forjam o mal tendo por 

pretexto uma lei".  

Estamos todos de olhos bem abertos para trabalhar em prol das reformas realmente 

necessárias para o Brasil, mas não deixaremos passar nada que venha a suprimir os direitos 

das trabalhadoras e dos trabalhadores, dos idosos, do homem e da mulher do campo neste 

País, no mesmo teor da nota da CNBB, porque "o art. 6º da Constituição Federal de 1988 

estabeleceu que a Previdência seja um Direito Social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma 

concessão governamental ou um privilégio. Os Direitos Sociais no Brasil foram conquistados 

com intensa participação democrática; qualquer ameaça a eles merece imediato repúdio". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

Nota da CNBB sobre a PEC 287/16 - "REFORMA DA PREVIDÊNCIA" 

"Ai dos que fazem do direito uma amargura e a justiça jogam no chão" 

(Amós 5,7) 

 

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, reunido em 

Brasília-DF, dos dias 21 a 23 de março de 2017, em comunhão e solidariedade pastoral com o 

povo brasileiro, manifesta apreensão com relação à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

287/2016, de iniciativa do Poder Executivo, que tramita no Congresso Nacional. 

O Art. 6º. da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a Previdência seja um Direito 

Social dos brasileiros e brasileiras. Não é uma concessão governamental ou um privilégio. Os 

Direitos Sociais no Brasil foram conquistados com intensa participação democrática; qualquer 

ameaça a eles merece imediato repúdio. 
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Abrangendo atualmente mais de 2/3 da população economicamente ativa, diante de um 

aumento da sua faixa etária e da diminuição do ingresso no mercado de trabalho, pode-se 

dizer que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, posteriormente 

adequado à Seguridade Social. 

Os números do Governo Federal que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos 

números apresentados por outras instituições, inclusive ligadas ao próprio governo. Não é 

possível encaminhar solução de assunto tão complexo com informações inseguras, 

desencontradas e contraditórias. É preciso conhecer a real situação da Previdência Social no 

Brasil. Iniciativas que visem ao conhecimento dessa realidade devem ser valorizadas e 

adotadas, particularmente pelo Congresso Nacional, com o total envolvimento da sociedade. 

O sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a 

proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social 

(idade, enfermidades, acidentes, maternidade...), particularmente as mais pobres. Nenhuma 

solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos-sociais e 

solidários. Na justificativa da PEC 287/2016 não existe nenhuma referência a esses valores, 

reduzindo a Previdência a uma questão econômica. 

Buscando diminuir gastos previdenciários, a PEC 287/2016 "soluciona o problema", excluindo 

da proteção social os que têm direito a benefícios. Ao propor uma idade única de 65 anos para 

homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao acabar com a aposentadoria especial para 

trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência aos segurados especiais (indígenas, 

quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão para viúvas ou viúvos; ao desvincular 

o salário mínimo como referência para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), a PEC 287/2016 escolhe o caminho da exclusão social. 

A opção inclusiva que preserva direitos não é considerada na PEC. Faz-se necessário auditar 

a dívida pública, taxar rendimentos das instituições financeiras, rever a desoneração de 

exportação de commodities, identificar e cobrar os devedores da Previdência. Essas opções 

ajudariam a tornar realidade o Fundo de Reserva do Regime da Previdência Social - Emenda 

Constitucional 20/1998, que poderia provisionar recursos exclusivos para a Previdência. 

O debate sobre a Previdência não pode ficar restrito a uma disputa ideológico-partidária, sujeito 

a influências de grupos dos mais diversos interesses. Quando isso acontece, quem perde 

sempre é a verdade. O diálogo sincero e fundamentado entre governo e sociedade deve ser 

buscado até à exaustão. 

Às senhoras e aos senhores parlamentares, fazemos nossas as palavras do Papa Francisco: 

"A vossa difícil tarefa é contribuir a fim de que não faltem as subvenções indispensáveis para a 

subsistência dos trabalhadores desempregados e das suas famílias. Não falte entre as vossas 

prioridades uma atenção privilegiada para com o trabalho feminino, assim como a assistência à 

maternidade que sempre deve tutelar a vida que nasce e quem a serve quotidianamente. 

Tutelai as mulheres, o trabalho das mulheres! Nunca falte a garantia para a velhice, a 

enfermidade, os acidentes relacionados com o trabalho. Não falte o direito à aposentadoria, e 

sublinho: o direito - a aposentadoria é um direito! - porque disto é que se trata." 

Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se 

mobilizarem ao redor da atual Reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso 

povo, principalmente os mais fragilizados. 

Na celebração do Ano Mariano Nacional, confiamos o povo brasileiro à intercessão de Nossa 

Senhora Aparecida. Deus nos abençoe! 
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Brasília, 23 de março de 2017. 

Cardeal Sergio da Rocha 

Arcebispo de Brasília 

Presidente da CNBB 

Dom Murilo S. R. Krieger, SCJ 

Arcebispo de São Salvador da Bahia 

Vice-Presidente da CNBB 

Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM 

Bispo Auxiliar de Brasília 

Secretário-Geral da CNBB 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação em audiência pública no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabi, Estado de 

Sergipe, com vistas ao debate sobre as reformas da Previdência e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê 

como lido e divulgue no programa A Voz do Brasil este pronunciamento, em que registro a 

oportunidade que tivemos de estar, no último domingo, no auditório do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itabi, num grande debate com a sociedade e com lideranças da 

região. 
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Quero saudar nossa querida Presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Claudiane 

Santos Souza Oliveira, a popular Preta. Saúdo também a Central Única dos Trabalhadores - 

CUT e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Sergipe - FETASE. Saúdo, ainda, os 

Vereadores e as Vereadoras daquela cidade e todos os demais trabalhadores de trabalhadoras 

que lotaram o auditório para dizer "não" à reforma da Previdência e para continuar a luta na 

defesa de um Estado que tenha políticas públicas e que tenha previdência, sim, para toda a 

classe trabalhadora, sem a retirada de direitos. 

Reitero o pedido de divulgação do meu discurso no programa A Voz do Brasil. 

Parabéns a Itabi, a toda a sua população! 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que, no último 

domingo, dia 2 de abril, participamos de uma bela audiência pública no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais - STR de Itabi, para debater a reforma da Previdência e a reforma 

trabalhista com a sociedade. 

A audiência contou com a participação da Câmara de Vereadores e de lideranças da região, 

além da participação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Sergipe - FETASE e 

da Central Única dos Trabalhadores - CUT. 

Quero parabenizar todas e todos, em especial a Sra. Claudiane Santos Souza Oliveira, a 

popular Preta, que faz um importante trabalho à frente daquele sindicato. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Inexistência de maioria na Câmara dos Deputados para a aprovação da proposta de reforma 

da Previdência, conforme levantamento do jornal O Estado de S.Paulo. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

tenho uma notícia importante para o Brasil, mas péssima para o Governo. 

Acaba de ser divulgada uma pesquisa do jornal O Estado de S. Paulo em que 425 Deputados 

Federais foram consultados, 83% desta Casa. Desses 425 Deputados, 240 declararam que 

são contra a reforma da Previdência. Portanto, o Governo não tem número para aprovar a 

reforma da Previdência, e talvez, se fossem consultados na sua inteireza, faltam 88 

Parlamentares, esse número seria muito maior. 

Estou feliz em saber que esta Casa começa a ouvir e a responder à voz das ruas, porque esta 

proposta de reforma da Previdência é inaceitável. O povo brasileiro não a aceita, os 

trabalhadores não a aceitam. Eu tenho certeza de que vamos derrotá-la neste plenário. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Equívoco da suspensão, pela Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lucia, 

da liminar sobre proibição da propaganda do Governo Federal acerca da reforma 

previdenciária. Contrariedade à proposta de reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Ministra Cármen 

Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, acaba de suspender a liminar que proibia a 

propaganda enganosa do Governo sobre a reforma da Previdência. 

Uma juíza gaúcha tinha proibido, com razão, essa propaganda, que estimulava o terrorismo 

sobre os trabalhadores e mentia sobre as contas públicas. Quando o Governo recorreu à 2ª 

instância, também perdeu. Agora estranhamos que a Ministra Cármen Lúcia diga que, neste 

momento, importa "risco de grave lesão à ordem pública" subtrair da administração pública os 

meios necessários para divulgação da proposta de reforma, de sua motivação e repercussões. 

Sr. Presidente, eu acho que a reforma da Previdência já está clara para toda a sociedade. O 

povo brasileiro já está fazendo as contas; os Deputados também. Não é à toa que o Governo 
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está com enorme dificuldade de constituir maioria para votar a proposta de emenda à 

Constituição da reforma da Previdência, porque ela é de uma violência inusitada contra todas 

as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. 

Nós sabemos que, nesse caso, a Ministra Cármen Lúcia errou feio, porque o que o Governo 

está fazendo na televisão chama-se propaganda enganosa, e ninguém é capaz de mostrar o 

contrário. O déficit da Previdência apresentado lá é contestado constitucionalmente pelos arts. 

194 e 195 da Constituição Federal, que criou o orçamento da Seguridade Social, que é 

superavitário em 11 bilhões de reais, como todos os números já demonstraram. 

Acontece que eles não querem considerar que a cesta de impostos que forma a base da 

Seguridade vá para a Previdência, a Saúde e a Assistência, mas querem que vá para os juros, 

a amortização da dívida pública, os banqueiros e os rentistas. Eles também não cuidam de 

fazer a cobrança da dívida ativa da Previdência Social e de parar com as isenções de impostos 

sobre aqueles que não geram emprego nem renda - mais de 380 bilhões de reais - ou de pagar 

508 bilhões de reais de juros. 

Nós sabemos que quem vai pagar a conta dessa crise é o povo brasileiro, é o trabalhador rural, 

é a mulher brasileira. Não se aceita que uma professora trabalhe até 23 anos a mais que o 

previsto pelas regras atuais para se aposentar. 

Não se pode aceitar que seja estabelecida, para um trabalhador rural, a idade mínima de 65 

anos de idade para aposentadoria, com 25 anos de contribuição. Num País como o Brasil, que 

tem informalidades, ilegalidades e sazonalidades no mercado de trabalho, como ele conseguirá 

contribuir por 25 anos no mínimo? Isso é uma grande balela. 

Os jovens não vão mais contribuir para a Previdência, porque, para obter o benefício integral, 

trabalharão 49 anos. É disso que se trata num País em que quase 70% dos benefícios são de 

um salário mínimo. 

É por isso que, no dia 28 de abril, nós vamos ter uma greve geral neste País. Nós vamos 

paralisar a Nação brasileira contra esse atentado aos direitos. 

Fora, Temer! 

Contra a reforma da Previdência! 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Moção de repúdio aprovada na Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da 

Seguridade Social. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado Mauro Pereira. 

Eu faço aqui a comunicação à Casa e ao Brasil de uma moção de repúdio assinada e aprovada 

por todos os Vereadores da Câmara Municipal da cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo, contra a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que trata da reforma da Previdência. 

Os Vereadores que assinaram essa moção dizem que, na verdade, a reforma promove o 

desmonte da Seguridade Social, especialmente do regime de previdência pública, que passará 

a não garantir condições de aposentadoria à maioria da classe trabalhadora.  

Eu cumprimento então o Vereador Otávio Maioli, assim como os demais Vereadores que 

assinaram a moção: o Vereador Jose Geraldo Rossi, o Vereador Maxsuel, o Vereador 

Vanderlei, o Vereador Paulo Rodrigues Quaresma, o Vereador Cleber, o Vereador José 

Hervan, o Vereador Weverton e o Vereador Aloir. São todos da Câmara Municipal de Ibiraçu, 

no Espírito Santo.  

Parabéns a esses Vereadores, pois eles estão em defesa do povo!  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Registro de manifestação de repúdio de entidades à Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, relativa a mudanças nas regras da Seguridade Social.  

________________________________________ 
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero registrar a manifestação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Nova, bem 

como o abaixo-assinado de vários agricultores, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

Agricultores Familiares de Pilões e do Prefeito Municipal daquela cidade, do Diretório Municipal 

do Partido dos Trabalhadores de Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado de São Paulo, e também 

da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, no Estado de Minas Gerais. Todos 

repudiam a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, e nos pedem que a 

derrotemos. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Comunicado da Convenção Batista Brasileira - CBB sobre a preocupação do órgão com a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade 

social, e outros projetos em tramitação na Casa. Apoio ao posicionamento das lideranças 

batistas.  

________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

Quero fazer o registro de um pronunciamento e dá-lo como lido. 

Em nota assinada pelo Presidente Vanderlei Batista Marins e o Diretor-Executivo Pastor 

Sócrates Oliveira, a Convenção Batista Brasileira - CBB apresentou suas preocupações com a 

proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Governo. 

Esclareço que se trata da minha denominação por profissão de fé e que, portanto, me identifico 

plenamente com as preocupações tornadas públicas no comunicado batista, cujo texto peço 

que seja registrado na Casa. 
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Segue, então, o comunicado. Peço que seja dada divulgação pelos órgãos de comunicação da 

Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

COMUNICADO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

A Convenção Batista Brasileira, por meio de sua Diretoria, está atenta a essa possível reforma 

previdenciária - PEC 287/2016, seus desdobramentos e às demais propostas que estão em 

tramitação ou em iminência de entrar na pauta do Congresso Nacional. A Convenção Batista 

Brasileira vem tomando todas as providências possíveis, dentro das definições de sua Missão 

e Visão na forma dos seus documentos constitutivos, para defender os anseios do povo Batista 

Brasileiro, obviamente respeitando o princípio da nossa tradição democrática. Não obstante o 

princípio da separação entre a Igreja e o Estado, sustentado pelos batistas, a Convenção 

busca relacionar-se com os poderes públicos para oferecer-lhes sua cooperação e influência, 

de forma a contribuir para que a ação governamental seja eficaz, seja justa e digna, não 

promovendo medidas que de alguma forma possam levar nosso povo ao sofrimento e à 

miséria. 

Nesta direção temos nos pronunciado, e o Conselho Geral, na sua última reunião, nomeou um 

grupo de batistas, notadamente capaz e com acesso às esferas do poder na Capital Federal, 

para acompanhar junto ao Congresso Nacional todo o processo que envolve não somente a 

reforma previdenciária, mas outros temas em pauta que atinge a vida e dignidade do nosso 

povo. De igual modo, seguindo os valores previstos em nossa filosofia de reconhecermos e nos 

unirmos a outras igrejas, para cooperação do bem comum do povo, estamos trabalhando com 

uma equipe de líderes que representam as Igrejas Evangélicas Históricas do Brasil na 

elaboração de um documento público, fazendo gestão para não permitir que o governo 

promova qualquer medida maléfica ao nosso povo. 

Enquanto a Convenção toma estas medidas, conclamamos as nossas Igrejas e suas 

lideranças para oramos pelo bem de nossa nação, e que Deus nos dê a graça de vermos 

construído um país em que a justiça social e o cuidado com todo o povo integrem, de forma 

permanente, a pauta de políticas públicas. Pastor Vanderlei Batista Marins - Presidente, Pastor 

Sócrates Oliveira de Souza - Diretor-Executivo. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudação a participantes de ato público realizado no Município de Cristinápolis, Estado de 

Sergipe, destinado ao debate acerca da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração nas regras da seguridade social. Aprovação pela Câmara Municipal de 

Cristinápolis de moção de repúdio à matéria. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar 

que, no último sábado, houve um ato público em Cristinápolis. Por isso, quero saudar todos os 

Vereadores, na pessoa da Presidenta da Câmara, Betânia; todos os partidos, na pessoa do 

Presidente do Partido dos Trabalhadores de Cristinápolis, Marquinhos; as lideranças rurais, na 

pessoa do Gilberto do MST e na pessoa da Luzinete do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

assim como saúdo todas as mulheres e os religiosos que participaram desse grande ato em 

defesa da previdência pública, contra esta reforma da previdência. Estivemos lá ouvindo e 

debatendo com a sociedade de Cristinápolis, com a população que estava na feira e com 

pessoas de Municípios vizinhos. E todos nós percebemos a indignação com este Governo, 

neste momento, por propor um projeto nefasto. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que, no último 

sábado, dia 1º de abril, participamos de um grande ato público, na praça da feira, em 

Cristinápolis, contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que trata da 

reforma da previdência. 

Queremos mandar um abraço e fazer uma saudação a todo o povo de Cristinápolis que 

compareceu e participou daquele grande evento de luta contra essa PEC que retirar direitos 

adquiridos e garantidos em nossa Constituição. 

Participaram também do ato a Câmara de Vereadores, representada pela Presidenta Betânia e 

por vários Parlamentares; o Sindicato dos Trabalhadores Rurais; o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra - MST; o Partido dos Trabalhadores, representado por seu 

Presidente Municipal, Marquinhos; pastores e a sociedade, que foi ouvir e debater sobre essa 

proposta. 

A Câmara de Vereadores de Cristinápolis aprovou uma Moção de Repúdio à reforma 

previdenciária. E é o que as Câmaras Municipais de diversos Municípios estão fazendo. 
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Fica mais um posicionamento nosso contra essa proposta e nosso compromisso de lutar para 

que ela não seja aprovada nesta Casa. Temos certeza de que, com a realização de atos dessa 

natureza e com o povo na rua, essa PEC não prosperará. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao Presidente da República, Michel Temer, e ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, pela escolha dos Deputados Carlos Marun e Arthur Oliveira Maia, 

respectivamente, para Presidente e Relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência 

Social. Importância de reunião do Relator da matéria com a bancada do PMDB. Necessidade 

de realização da reforma previdenciária para a recuperação da credibilidade do Brasil junto a 

investidores nacionais e internacionais e para a geração de empregos. Expectativa de 

aprovação da matéria pela Casa.  

________________________________________ 

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

Carlos Manato, colegas Deputados e Deputadas, primeiramente, eu quero parabenizar o 

Presidente da República, Michel Temer, e o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pela escolha 

do Deputado Carlos Marun para presidir a Comissão que trata da reforma da previdência e do 

Deputado Arthur Maia para a relatoria da matéria. 

Ontem, liderados pelo Deputado Baleia Rossi, tivemos importante reunião da bancada do 

PMDB, na qual o Relator Arthur Maia ouviu, durante 4 horas, as ponderações dos Deputados 

Federais da bancada do PMDB.  

Essas ponderações são as sugestões e a revelação sobre o que nós estamos pensando da 

reforma da previdência, o que estamos achando que está exagerado e precisa ser mudado. 

Diversos pontos foram passados para o Relator Arthur Maia, que, juntamente com o Presidente 

Michel Temer, verá o que pode ser feito para melhorar o texto. 
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Essa é uma atitude democrática, sobre a qual eu sempre falei para o povo da minha cidade, 

Caxias do Sul, e da minha região. Eu sempre disse que nós estamos ouvindo e vendo o que há 

de excesso na proposta para negociar. 

A reforma da previdência é de extrema importância. Ela é necessária para que o Brasil 

recupere de vez a credibilidade junto aos investidores nacionais e internacionais e para que 

nós possamos gerar os empregos de que o Brasil precisa para dar dignidade a essas mais de 

13 milhões de pessoas desempregadas, herança do Governo da petista Dilma Rousseff e da 

sua maneira horrível de administrar. 

Fiquei contente, ontem, com esta reunião com o Relator da reforma da previdência, o 

Deputado Arthur Maia, porque, pelo menos, pudemos dizer aquilo que ouvimos na base, 

caminhando nas ruas, participando das audiências públicas. E todas essas demandas, 

juntamente com as minhas, levei para que eles analisem e vejam o que pode ser feito. 

Nós precisamos, sim, dar essa tranquilidade para o nosso País, para que os aposentados 

todos possam dizer que vão receber o seu salário no dia certo. É para isso que nós estamos 

trabalhando. E é assim que o homem público tem que agir: tem que ser humilde, tem que ouvir 

e tem que tomar decisão. 

Então, Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, eu quero dizer com toda a tranquilidade que o 

trabalho que nós fazemos aqui recebe críticas na base. Eu mesmo recebi muitas críticas, mas 

eu as recebo olhando no olho das pessoas. Aqui eu chego e tenho para quem falar sobre a 

minha dificuldade. 

O Presidente Michel Temer, o Ministro Henrique Meirelles, o Ministro Dyogo, o Líder da nossa 

bancada, o Deputado Baleia Rossi, e os colegas Deputados aqui presentes no dia a dia 

estamos repercutindo aquilo que estamos ouvindo.  

Se Deus quiser, nós vamos fazer com que o Brasil cresça e que nós aprovemos, sim, a reforma 

da previdência, mas dentro da normalidade, sem excessos, para que o Brasil realmente possa 

crescer. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio a manifestação do Fórum de Participação da V Conferência de Aparecida contrária à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, colegas 

Deputados, eu quero fazer um registro muito especial sobre o contato que eu recebi hoje de 

manhã sobre uma série de pronunciamentos no Fórum de Participação da V Conferência de 

Aparecida, disponibilizados por meio do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e 

Educação Popular - CESEEP.  

Um conjunto de igrejas, organismos eclesiais e bispos se referiu à reforma da previdência, 

esse desmonte da previdência social que Temer está propondo para o Brasil, considerada pela 

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil uma escolha do caminho da exclusão 

social.  

Eu quero salientar isso. Olhem o que as igrejas estão dizendo - e aqui incluo todos os 

Parlamentares, os Prefeitos, os Vereadores, os Senadores, cada um que professa sua fé, que 

tem algum contato religioso com essa organização importante das igrejas no País -: a reforma 

da previdência é o caminho da exclusão social. O material foi publicado pela CNBB e a certa 

altura diz assim: 

Reforma tão radical que afeta a vida de praticamente todos os brasileiros e brasileiras não 

pode ser tramitada sem audiências públicas e sem um real diálogo com a sociedade brasileira 

e muito menos ser aprovada de afogadilho por um parlamento politicamente desgastado por 

denúncias de corrupção e com tão escassa legitimidade moral. 

Essa é uma manifestação do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação 

Popular. Recebi hoje, de manhã, um contato da CNBB, alertando-me para esse documento tão 

importante. 

Quero, nesta tribuna, neste momento, dizer ao País que concordamos plenamente com essa 

posição. Esse é um processo de exclusão social. Uma trabalhadora rural, um assalariado, 

alguém do Regime Geral de Previdência Social, principalmente as mulheres, que vão ser as 

mais afetadas, os agricultores, os professores, quem está em categorias especiais por causa 

de vários temas e especialmente os jovens... Se hoje um jovem vê que os seus pais não vão 

se aposentar, ou vão se aposentar mal, conforme a proposta do Temer, imaginem a sua 

expectativa! Os nossos filhos terão um futuro sem previdência, ou seja, sem seguridade e sem 

proteção social. 

Quero parabenizar as igrejas que estão se posicionando contra esse projeto excludente. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Leitura de pronunciamento dos presidentes e representantes das igrejas evangélicas históricas 

do Brasil contrário à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o assunto que me traz á tribuna é light. Eu vou ignorar o pronunciamento feito pelo Deputado 

João Gualberto. Não vou falar sobre a PETROBRAS e sobre a hecatombe em que o PT deixou 

não só o País, mas em particular a PETROBRAS. Farei isso em respeito a esta tribuna da 

esquerda. 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, eu já fiz na tribuna o registro da preocupação dos 

batistas do Brasil com a reforma da Previdência. No mesmo sentido, quero registrar a posição 

das igrejas tradicionais do Brasil - os batistas estão incluídos - pública e expressamente 

contrária à proposta de reforma encaminhada pelo Governo, nos termos do pronunciamento 

coletivo que segue: 

"Os Presidentes e representantes das Igrejas evangélicas históricas do Brasil, em virtude das 

propostas de mudanças no regime previdenciário brasileiro contidas na Proposta de Emenda à 

Constituição - PEC 287/2016, no cumprimento de seu dever profético e no exercício da fé 

cristã, fazem o seguinte: 

PRONUNCIAMENTO (...)" 

O pronunciamento vem alinhado em vários itens. Peço que ele seja registrado. No último item, 

consta o seguinte:  

"É preciso que haja uma investigação profunda da aplicação dos recursos arrecadados para 

sustentar a previdência e a seguridade social, que os números reais da previdência sejam 

tornados públicos e que o Governo construa mecanismos eficazes de cobrança dos altos 

valores devidos à Previdência Social e reduza as desonerações fiscais concedidas aos 

segmentos privados, em detrimento da saúde financeira do Estado. 

Conclamamos os membros que se reúnem em nossas Igrejas a orar pelo bem de nossa nação 

e que Deus nos permita construir um país em que justiça social e cuidado com os mais 

necessitados sejam pauta permanente de nossas políticas públicas." 

Esse é o pronunciamento das igrejas tradicionais do Brasil. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

PRONUNCIAMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Os Presidentes e representantes das Igrejas evangélicas históricas do Brasil, em virtude das 

propostas de mudanças no regime previdenciário brasileiro contidas na Proposta de Emenda à 

Constituição - PEC 287/2016, no cumprimento de seu dever profético e no exercício da fé 

cristã, fazem o seguinte 

 

PRONUNCIAMENTO: 

 

1 - O atual sistema previdenciário brasileiro cumpre fundamental papel redistributivo e 

realocativo de renda, sendo instrumento eficaz de combate à desigualdade social e de 

segurança alimentar a uma parcela significativa de brasileiros; 

2 - Não obstante sua importância no combate às desigualdades sociais, o atual sistema 

previdenciário apresenta assimetrias e inequidades entre diversas categorias laborais, o que 

requer revisão e ajustes para seu aperfeiçoamento; 

3 - A exigência de idade mínima de 65 anos para aposentadoria tanto de homens quanto de 

mulheres e de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos que, na prática, requer 49 anos 

para aposentar-se com 100% dos proventos, é injusta e não condiz com a realidade brasileira, 

porque: 

3.1. As mulheres, sabidamente, em nossa sociedade, exercem dupla jornada laboral, 

trabalham cerca de 7,5 horas a mais que os homens, de acordo com levantamento do IPEA, e 

não se podem ignorar as diferenças de gênero; 

3.2. Os trabalhadores mais pobres e sem qualificação, em vista da economia informal (falta de 

registro em carteira), do subemprego e do desemprego, jamais alcançarão 49 anos de 

contribuição para fazer jus aos proventos de aposentadoria integrais; 

3.3. Não leva em consideração nossos graves desequilíbrios regionais e as diferenças de 

expectativa de vida entre as populações das regiões mais pobres em contraponto com as mais 

ricas. 

4 - É injusta a sistemática proposta de cálculos dos proventos e dos cálculos de pensão, 

havendo a possibilidade de esses valores serem inferiores ao salário mínimo; 

5 - A elevação de idade para 70 anos para o Benefício de Prestação Continuada afetará as 

camadas mais pobres da sociedade, impedindo que os que mais precisam tenham acesso ao 

benefício; 

6 - É preciso que haja uma investigação profunda da aplicação dos recursos arrecadados para 

sustentar a previdência e a seguridade social, que os números reais da previdência sejam 

tornados públicos e que o Governo construa mecanismos eficazes de cobrança dos altos 
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valores devidos à Previdência Social e reduza as desonerações fiscais concedidas aos 

segmentos privados, em detrimento da saúde financeira do Estado. 

Conclamamos os membros que se reúnem em nossas Igrejas a orar pelo bem de nossa nação 

e que Deus nos permita construir um país em que justiça social e cuidado com os mais 

necessitados sejam pauta permanente de nossas políticas públicas. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de continuidade de mobilizações no Brasil contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. Expectativa de 

rejeição da matéria pela Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, nós estamos fazendo um debate na sociedade brasileira e aqui no 

Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência. 

Eu estou convencido de que, com as mobilizações em todo o Brasil - greve geral marcada, atos 

em todas as Câmaras de Vereadores -, com toda essa movimentação, essa reforma da 

Previdência está derrotada. Ela não passará nesta Casa porque existe um sentimento na 

sociedade de que não se pode de forma nenhuma tirar direito da população. 

Ainda mais porque Michel Temer, golpista, encaminha um projeto para cá que exclui da 

reforma da Previdência as Forças Armadas - o argumento do Relator é que as Forças Armadas 

não contribuem para a Previdência. 
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Entretanto, ele não exclui os trabalhadores rurais, que trabalham de sol a sol, com uma 

dificuldade grande para produzir a riqueza deste País, produzir alimentos, nem exclui os 

profissionais da educação.  

Todos nós sabemos da dificuldade do professor de dar aula nos Municípios de todo o País; 

sabemos da dificuldade do processo de educação e de como os professores muitas vezes são 

maltratados pelos gestores municipais; sabemos que eles precisam muitas vezes se organizar 

para enfrentar o descaso dos Prefeitos ou dos governos de modo geral; sabemos que cada vez 

mais eles trabalham para que a educação seja prioridade na sociedade, fazendo com que os 

pais participem da educação, cumprindo um papel determinante na sociedade brasileira. 

Porém, este Governo golpista ignora isso. 

Estou dizendo sempre, em todos os lugares, Sr. Presidente, que os trabalhadores rurais e os 

trabalhadores da educação têm que ir para rua pressionar este Governo. Não é possível que o 

trabalhador rural, o professor e o trabalhador em educação tenham que contribuir 49 anos para 

obter o direito à aposentadoria. Isso é um absurdo! Acredito que é a luta e a pressão do povo 

brasileiro que vai mudar essa situação.  

Estou convencido, pela quantidade de atividade que há neste Brasil, nas Câmaras de 

Vereadores, em todas as praças, em diversos Municípios, nos Estados, de que se criou uma 

massa crítica contra essa reforma da Previdência. Duvido que os Deputados tenham coragem 

de votar a favor dessa reforma da Previdência enviada pelo Governo golpista Michel Temer.  

Mas acredito que é preciso continuar essa mobilização, cada vez mais crescente, de toda a 

sociedade para impedir, de uma vez por todas, esse projeto do Michel Temer, que é acabar 

com a previdência pública e transformá-la literalmente em previdência privada. Nós não 

podemos aceitar isso. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a reforma da Previdência já está inserida no 

debate da população como um grande retrocesso. Não tenho dúvidas que não é o desejo de 

ninguém a perda completa dos direitos previdenciários. Esse o objetivo concreto do Governo 

golpista, ao mudar o tempo necessário à contribuição e as idades mínimas de aposentadoria, 

sem considerar as peculiaridades profissionais entre homens e mulheres, agricultores 

familiares, etc.  

Mas nesta fala quero focar nos professores. Essa categoria importantíssima para o povo 

brasileiro terá impactos fortíssimos, caso a reforma seja aprovada.  

O art. 23, inciso I, alínea "c", da PEC 287 revoga o art. 201, §8° da Constituição Federal. Pelo 

atual regime, os professores que comprovem o tempo de exercício das funções de magistério 

na educação infantil e no ensino fundamental e médio, podem ter o tempo mínimo de 

contribuição exigido para aposentadoria reduzido em 5 anos. Assim, tal classe de profissionais 

pode se aposentar com 30 anos de contribuição, no caso de homens, e 25 anos de 

contribuição, no caso de mulheres.  

A redução de tempo é justificada diante da própria especificidade do trabalho de professor, cuja 

jornada não pode ser contada apenas pelo tempo em sala de aula. No entanto, o Governo 

golpista quer extinguir essa diferença. Se aprovada, a reforma da Previdência iguala o 
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professor e a professora em um mesmo grande bolo, sendo que estes profissionais terão que 

ter os mesmos requisitos para a concessão da aposentadoria em geral, 65 anos de idade, para 

qualquer sexo, e 25 anos de contribuição. O Governo Temer ainda traz, de forma impositiva, 

idade de corte de 50 anos para homens e de 45 anos para mulheres, para permitir alguma 

transição.  

Àquele professor que já tiver 49 anos de idade, muitos deles tendo trabalhado em mais de uma 

escola, além do tempo de dedicação em casa, em vez de trabalhar um ano a mais para se 

aposentar, terá que trabalhar no mesmo ritmo por mais 15 anos. Já as professoras de 44 anos, 

numa situação igual, terão que trabalhar por mais 20 anos. Ou seja, para as mulheres, a 

reforma é ainda mais cruel.  

Eu e outros deputados petistas colocamos emendas à reforma da Previdência, de forma a 

excluir os professores e os trabalhadores rurais deste processo. Mas não tenho dúvidas que a 

rejeição deve ser feita à integralidade da Proposta de Emenda Constitucional nº 287, de 2016. 

Inclusive, para a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, esta PEC torna as 

regras para a aposentadoria tão difíceis de serem alcançadas que os trabalhadores se sentirão 

obrigados a contratar planos privados de Previdência, caso tenham condições financeiras para 

isso. 

A CNTE ainda alerta que, com a expectativa média de vida no País girando em torno de 75 

anos, as pessoas vão trabalhar quase até a morte. Em alguns Estados, como Maranhão e 

Alagoas, por exemplo, a expectativa de vida chega a ser menor do que a idade mínima que o 

Governo está propondo para a aposentadoria. 

Heleno Araújo, Presidente da CNTE, ainda lembra que mais de um terço da categoria dos 

professores já sofre com doenças do trabalho. Ou seja, a reforma da Previdência destina os 

professores e professoras do Brasil a um cenário de exploração máxima de crueldade.  

Obviamente, esta PEC não atinge os seus formuladores. Tanto Temer, quanto Padilha - da 

Casa Civil - são aposentados desde os 55 e 53 anos, respectivamente. Certamente, não foi 

pelo trabalho desenvolvido, mas por privilégios adquiridos e "direitos" - entre aspas -: o primeiro 

por ser ex-Procurador do Estado de São Paulo e o segundo na condição de ex-Deputado 

Federal.  

O pacote de maldades ainda se estende aos idosos e as pessoas com deficiência. Ao 

desvincular o Benefício de Prestação Continuada - BPC do salário mínimo, ao elevar a idade 

exigida ao acesso a este benefício para 70 anos, Temer que 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 quer passar por cima de direitos fundamentais será 

permanente. Já disse e reafirmo a necessidade da pressão popular contra este projeto e outras 

reformas, tais como a trabalhista que tramita aqui no Congresso. Também reafirmo: Temer, 

mais uma vez, joga nas costas do povo a manutenção de privilégios de setores elitistas do 

País.  

Sr. Presidente, gostaria que este discurso fosse registrado no programa A Voz do Brasil e 

demais meios de comunicação da Casa.  

Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao Prefeito, aos Vereadores e à população do Município de Candói, Estado do 

Paraná, pela mobilização contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de 

reforçar as palavras do Deputado que me antecedeu sobre a preocupação que nós estamos 

tendo, Deputado Edmilson Rodrigues, em relação à reforma da Previdência. 

Digo que a reforma tem um ponto positivo: ela trouxe o povo novamente para fazer discussão e 

entender que estão retirando os seus direitos. 

Eu estive com o povo na cidade de Candói, no interior do Paraná, com o Prefeito Gelson e os 

nossos Vereadores Serginho, Celsinho, Valdir. Todos mobilizaram a cidade. A Câmara 

Municipal esteve lotada, com o povo cobrando e dizendo que não aceitará os políticos que 

estão retirando direitos dos mais pobres para atender a uma especulação financeira. 

A cidade de Condói está de parabéns - Prefeito, Vereadores, a Câmara Municipal e, 

principalmente, o seu povo. Nós estaremos aqui defendendo os seus interesses. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Homenagem ao Padre Ricardo Rezende pela atuação em favor dos trabalhadores rurais do 

País. Elogio à atuação do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alberto Bresciani, pela 

concessão de liminar para imediata divulgação da denominada lista suja do trabalho escravo. 

Contrariedade à proposição relativa à terceirização do trabalho e às propostas de reformas 

trabalhista e previdenciária. Críticas à gestão do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

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

Presidente, o Padre Ricardo Rezende atuou no sul do Pará ameaçado de morte por defender o 

direito dos trabalhadores rurais e combater o crime organizado, que ceifou tantas vidas de 

trabalhadores rurais no meu Estado. Hoje é professor, doutor, grande sociólogo e antropólogo 

e tem uma das mais importantes contribuições teóricas para a análise dessa mácula histórica 

que é a escravidão contemporânea. 

Faço referência a ele, esse lutador pela vida, pelos direitos da pessoa humana, que 

homenageio, para dizer, com tristeza, que o Estado do Pará, na última semana, foi anunciado 

como o segundo Estado que mais retirou das fazendas onde esse crime é perpetrado 

trabalhadores vítimas da escravidão. 

O Ministério do Trabalho e Emprego mostra que em 10 fazendas há trabalhadores nessas 

condições. 

É importante homenagear o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alberto Bresciani porque 

foi através dele que conseguimos a lista suja dos fazendeiros, dos agronegocistas, que, para 

aumentar seus lucros, escravizam seus trabalhadores, dando-lhes, na verdade, tratamento 

mais perverso do que certamente dão aos seus bois, às suas vacas, aos seus porcos, enfim, 

aos seus rebanhos suínos, bovinos, bubalinos. 

Desde 1995, 52 mil trabalhadores foram libertados. E aí dizemos que a abolição da escravatura 

foi em 1888, no século XIX.  

Segundo o próprio Governo, o número de escravos que precisam ser libertos é estimado em 

160 mil. Isso tem que parar! Mas veio a terceirização para destruir a dignidade do nosso povo - 

é isso que representa a sanção do Presidente Temer a esse projeto. 

Nesse sentido, eu queria protestar, fazer uma crítica veemente à tentativa de destruição do 

futuro do nosso País com a terceirização. Os terceirizados, diz o DIEESE, ganham 25% a 

menos e têm uma rotatividade duas vezes maior - sofrem, portanto, desemprego mais 

constantemente. Além disso, o momento é de crise: o desemprego aumenta, a informalidade 

aumenta, e isso trará mais prejuízo ao sistema de seguridade e previdência. 
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Sr. Presidente, eu gostaria, então, antes de concluir, de dizer que assiste razão ao jornalista 

Rodrigo Martins - aliás, nome de um amigo Deputado piauiense do PSB -, da CartaCapital, que 

usou uma expressão, a meu ver correta, para classificar o que o Governo, muitas vezes com a 

aquiescência desta Casa, está fazendo contra brasileiros e brasileiras. Diz ele que os 

brasileiros e brasileiras estão sendo tratados como verdadeiras Genis, em referência a uma 

das músicas mais brilhantes e conhecidas do gênio de Chico Buarque. 

Então, ilegítimo Michel Temer, deixe de tratar o povo brasileiro como Geni! Pare de apedrejar o 

nosso povo! Pare de destruir a nossa história! A ponte para o futuro não pode ser uma pinguela 

para a desgraça! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na semana passada fomos confrontados com mais um 

dado vergonhoso para o nosso Estado: o Pará é o segundo maior em trabalho escravo no 

Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, há 10 fazendas paraenses 

cadastradas na lista suja, que só foi divulgada graças a decisão judicial do Ministro Alberto 

Bresciani, do Tribunal Superior do Trabalho, que derrubou a liminar que possibilitava ao 

Governo não divulgar os empregadores que compõem essa triste lista. 

O Governo comandado por Michel Temer esquece que a divulgação desse cadastro é uma 

política de Estado, que vem há anos salvando vidas e independe de contornos ideológicos ou 

partidários. 

O Sistema Nacional de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo existe desde 1995 - foi 

estabelecido ainda no Governo de Fernando Henrique Cardoso -, e de lá para cá já houve o 

resgate de mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras que foram flagrados em condições 

análogas à escravidão, a maior parte, na área de construção e em fazendas, ramo de negócio 

de muitos dos que compõem hoje esse Congresso. 

A lista suja, criada em 2003, já foi considerada pela Organização das Nações Unidas como 

exemplo de transparência e combate ao trabalho escravo. Portanto, é inadmissível que 

interesses políticos e empresariais prevaleçam e impeçam a divulgação de quem pratica 

escravidão. 

No Pantanal, um idoso vivia havia mais de 20 anos no local sem receber salário, sem 

condições de higiene, bebendo água suja e fazendo as suas necessidades no mato. No Pará, 

onde 81 trabalhadores foram resgatados, as condições trabalho também eram extremamente 

degradantes: além das péssimas condições de higiene e moradia, eles ainda ficavam expostos 

aos insetos, não recebiam salários e não tinham a carteira assinada. E sabem por quê? Porque 

eram terceirizados. 

Ou seja, ao aprovar o projeto que permite a terceirização ampla e irrestrita, a Câmara facilitou o 

aumento da quantidade de trabalho escravo no País. Para piorar, ainda querem aprovar a 

reforma trabalhista e a da Previdência, que irão condenar ainda mais o povo trabalhador 

brasileiro - de 2010 a 2013, nos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas 

à escravidão, 90% dos trabalhadores eram terceirizados.  

Para os grandes empresários, que estão pouco se importando com os trabalhadores, ter 

terceirizados é uma enorme vantagem, porque esses trabalhadores ganham menos, trabalham 

mais e não recebem qualquer garantia trabalhista. Se isso não é permitir a escravidão, então 

não sei dizer o que seria. 
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Ao mesmo tempo em que o Ministério Público do Trabalho entrava com ação judicial pela 

publicação da lista, o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos a indenizar 128 trabalhadores submetidos à escravidão no Pará. 

De acordo com o Índice Global de Escravidão, mais de 45,8 milhões de pessoas são vítimas da 

escravidão moderna no mundo. No Brasil, estima-se que ainda haja 161 mil trabalhadores 

nessas condições. O Código Penal Brasileiro estabelece que o trabalho escravo 

contemporâneo pode ser identificado por quatro fatores: condições degradantes de trabalho, 

jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívidas. E o que o projeto que permitiu a 

terceirização, a reforma trabalhista e outros absurdos que circulam no Congresso permitem é 

justamente a flexibilização dessa legislação. Isso é um retrocesso imenso para o País! 

Gostaria de parabenizar a ONG Repórter Brasil e o Instituto do Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo pela sua atuação, pois conseguiram, por meio da Lei de 

Acesso à Informação, a lista com os 250 empregadores flagrados por manterem nos últimos 2 

anos trabalhadores em condições análogas à de escravos. 

Como disse Mércia Silva, Diretora-Executiva do Instituto, a suspensão da lista permite que 

fazendeiros e empresários driblem a legislação e saiam do radar da sociedade civil. Mas nós 

temos o direito e a obrigação de saber quem são e o que estão fazendo pela erradicação do 

problema. Por isso, considero brilhante a atuação do Ministro do TST, pois o acesso à lista suja 

não pode ser negado à sociedade. 

Em abril, a ONU demonstrou estar preocupada com as propostas que circulam no Congresso, 

como a lei que permite a terceirização e as reformas trabalhista e da Previdência, justamente 

por darem margem a mais escravidão no futuro. 

Como todos os que estão aqui, eu fui eleito para esta Casa como representante do povo. Por 

isso, continuarei na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não 

virarei as costas nem cruzarei os braços diante do cenário vergonhoso e assustador que está 

sendo montado aqui. Querem escravizar a população, rasgar a CLT e a Constituição Federal, 

condenar o povo a trabalhar até a morte e em condições indignas. Não irei compactuar jamais 

com isso. Não foi para chegar a esse ponto que os brasileiros lutaram tanto no passado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não podem ser sérios aqueles que, ao dizerem estar 

representando o povo, acreditam que a defesa da mão de obra do trabalhador e de suas 

condições de trabalho - por que não, da sua própria vida? - são um obstáculo ao 

desenvolvimento econômico. É absurdo como agem aqui, nesta casa, e aqueles no Poder 

Executivo, retirando os direitos trabalhistas, um a um. Farão isso até chegarmos aonde? À 

escravidão? À barbárie? 

Em cada campo, uma nova batalha. Enquanto em uma sala correm para aprovar uma reforma 

da Previdência cujo horizonte da aposentadoria é a própria morte, em outra aceleram para 

rasgar a CLT e permitir jornadas de até 14 horas por dia, sem pagamento de horas extras. Ao 

mesmo tempo, do outro lado da avenida, dão canetada no projeto de lei - aprovado de forma 

antidemocrática, enfatize-se - que precariza ainda mais as relações de trabalho, como Temer 

fez na última sexta-feira, ao sancionar a lei que permite a terceirização irrestrita. 

O dossiê da Central Única dos Trabalhadores preparado por técnicos do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) com dados de 2013 confirma 

que os terceirizados recebem salários 24,7% menores do que os trabalhadores efetivos, 
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permanecem no emprego pela metade do tempo, além de enfrentarem jornadas maiores. Os 

processos trabalhistas não deixam dúvidas sobre a precarização dos subcontratados, mais 

vulneráveis a acidentes laborais, a calotes dos empregadores e a condições degradantes de 

trabalho. 

Não bastasse isso, a terceirização trará o maior enfraquecimento da Previdência, como indica 

o professor da UNICAMP Eduardo Fagnani. Reproduzo aqui excelente afirmação que consta 

em sua entrevista à CartaCapital. 

Com a crise econômica e a flexibilização da legislação trabalhista, a informalidade tende a 

aumentar, e um número maior de cidadãos deixará de contribuir para a Seguridade. Os jovens 

que estão entrando no mercado de trabalho percebem que, para ter aposentaria integral aos 65 

anos, precisam entrar no mercado de trabalho aos 16 e contribuir ininterruptamente durante 49 

anos. 

Então, esse jovem pensa: se eu não vou usar, para que pagar? Os trabalhadores com renda 

mais alta devem migrar para a previdência privada. Essas perdas representarão uma queda de 

receita brutal. O objetivo parece ser este: quebrar a previdência pública. 

O mesmo acontece com o trabalhador rural, que já enfrenta grandes dificuldades para pagar 

seu carnê, pela instabilidade financeira em que vive. O que o motivará a pagá-lo, se não tiver 

expectativa real de aposentadoria? 

Por toda esta situação, conclamo todos os brasileiros e brasileiras, que, como Rodrigo Martins 

afirmou em excelente reportagem da revista CartaCapital, são verdadeiras Genis, personagem 

da canção de Chico Buarque - recebemos pedradas de todos os cantos, como se fôssemos, 

trabalhadores e trabalhadoras, grandes culpados pela crise econômica e social e, portanto, 

aqueles que têm de pagar por isso -, a subverter a lógica desta representação política, que 

está do avesso. Que a população seja ouvida, que seus interesses sejam atendidos, que esta 

Casa e o Governo ilegítimo de Temer sintam as forças das ruas e que aceitem que não é 

possível passar por cima de nossa democracia, de nossos direitos, de nossa história! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

061.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 05/04/2017-13:20 

Publ.: DCD - 4/6/2017 - 56 ULDURICO JUNIOR-PV -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 



 

952 
 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ULDURICO JUNIOR (PV-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, venho a esta tribuna mais uma vez para firmar minha posição contra a reforma 

da Previdência proposta pelo Governo. Eu tenho escutado, ao longo desses meses, que a 

Previdência do nosso País quebrou, o que é uma grande inverdade. 

A grande verdade é que nós gastamos com a Previdência menos do que nós arrecadamos. A 

Previdência é superavitária. A grande verdade é que os grandes bancos que lucram 

abusivamente todos os anos devem bilhões à Previdência, e esses, Deputado Chico Alencar, 

ninguém tem coragem de cobrar. A grande verdade é que as grandes empresas também 

devem bilhões à Previdência. Ninguém fala de cobrá-las. 

Eu seria um covarde, vendo que a Operação Lava-Jato vai bloquear mais de 13 bilhões em 

patrimônios ilícitos, se não dissesse que essa bomba, Presidente Carlos Manato, vai estourar 

no colo dos professores do nosso País. Eu seria um covarde se não dissesse que essa bomba 

vai estourar no colo dos policiais, dos servidores públicos. 

Quero pedir encarecidamente a todos os Parlamentares que ainda têm dúvidas sobre essa 

reforma previdenciária que se lembrem da sua história de vida antes de votá-la. Não me refiro 

apenas ao seu eleitorado. Um dia todos nós Parlamentares precisamos de um professor. Hoje 

os professores do Brasil estão precisando de nós. Um dia todos nós Parlamentares 

precisaremos de um policial. Hoje são os policiais do Brasil que precisam de nós. A vida deve 

ser vivida para os outros. 

O Papa Francisco foi muito feliz quando disse que o rio não bebe a sua própria água, que as 

árvores não comem os seus próprios frutos, que a vida é boa quando estamos felizes, mas ela 

é muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. "Sim" aos brasileiros, e "não" à 

reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Realização, pela Diocese de Barra do Piraí, no Município de Volta Redonda, Estado do Rio de 

Janeiro, de debate sobre a reforma da Previdência. Manifestação de contrariedade à proposta 

em tramitação na Câmara dos Deputados por Câmaras Municipais do Estado do Rio de 

Janeiro. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

no dia 30 de março, a Diocese de Barra do Piraí, em Volta Redonda, fez um debate sobre a 

reforma da Previdência. Eu estava lá, assim como o ex-Ministro Gabas, o Bispo D. Francisco, 

padres, leigos e pessoas dos movimentos social e sindical, e posso dizer que foi um bom 

debate. 

É impressionante como, todas as vezes em que os cidadãos e as cidadãs tomam 

conhecimento da maldade chamada reforma da Previdência, a população se dispõe a se 

mobilizar, a se articular e a lutar, para que essa reforma seja derrotada neste Plenário. 

Na segunda-feira dia 3 de abril, no plenário da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, por 

iniciativa do Deputado Reimont, foi feita uma audiência pública. As pessoas do movimento 

sindical, do movimento social e do movimento popular que estavam presentes, ao tomarem 

conhecimento do que realmente se trata, saíram com disposição de se mobilizar e de entrar em 

contato com os Parlamentares que ajudaram a eleger, a fim de derrotar a reforma da 

Previdência. 

É interessante que muitas Câmaras de Vereadores, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, 

aprovaram moções de repúdio à reforma da Previdência. Esta iniciativa ocorreu também na 

Câmara de Vereadores de Volta Redonda, que suspendeu a sessão para que seus vereadores 

e vereadoras pudessem participar do debate promovido pela Diocese de Barra do Piraí. 

Precisamos, por meio de pressão feita por forte mobilização popular, derrotar essa reforma, 

porque ela é cruel. Nós estamos falando de uma previdência que atende a 28,8 milhões de 

brasileiros, dos quais 69% recebem 1 salário mínimo. 

Querem, no momento, colocar como limite máximo de idade 65 anos. No entanto, todas as 

vezes em que o IBGE publicar que houve aumento da expectativa de vida, vão querer 

aumentar esse limite de idade. Ou seja, as pessoas vão ficar sempre correndo atrás da 

aposentadoria e nunca vão alcançá-la. 

Por isso, precisamos derrotar a reforma da Previdência no plenário desta Casa, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Eleição do Prefeito e da Vice-Prefeita do Município de Piraí do Sul, Estado do Paraná, 

respectivamente, José Carlos Sandrini e Profa. Ludi Castanho, em eleição suplementar 

realizada em março de 2017. Transcurso do 138º aniversário de fundação do Município de 

Palmas, Estado do Paraná.  

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, tenho a grata satisfação de trazer ao Congresso Nacional a notícia da 

eleição de um grande companheiro, José Carlos Sandrini, e da sua Vice, Profa. Ludi Castanho, 

na eleição suplementar para Prefeito que aconteceu no último dia 2 na cidade de Piraí do Sul, 

na região dos Campos Gerais. 

A eleição de Zé Carlos Sandrini, novo na política - é a primeira vez que exercerá um mandato 

eletivo -, com o grupo liderado por ele, Ludi, Dr. Serginho, Douglas, Renato, Demário e todos 

os nossos companheiros, significa que a população está atenta, não a novos discursos, mas a 

novas práticas, e que ela está tomando novas decisões. 

Isso deve servir de alerta para esta Casa. Esta Casa tem que parar de fazer conluios internos, 

de fazer esquemas, de fazer negociatas, para atender ao interesse da população e, muitas 

vezes, cortar na própria carne. 

Deixo aqui meu apoio e meu carinho a nossa querida cidade de Piraí do Sul. Reforço o 

compromisso, como Deputado mais votado daquela cidade, de continuar levando recursos, 

como já levamos. Entretanto, agora tenho um compromisso ainda maior, militando, andando 

nas ruas, conversando com as pessoas e apoiando integralmente a gestão de Zé Carlos 

Sandrini, Prefeito eleito da cidade de Piraí do Sul. 

Quero também citar que, agora em abril, a cidade de Palmas, no Paraná, completará 138 anos 

de emancipação política. Nossos Vereadores Lagarto e Paulo nos convidaram - e nós 

estaremos presentes - para a festa que acontecerá na cidade de Palmas, a 40ª Feira Estadual 

de Bezerros, que será realizada no Parque de Exposições Luiz Fernando Ferreira, o famoso Pé 

Vermelho. Haverá inúmeras atrações, o que demonstra que a cidade de Palmas está em pleno 

desenvolvimento, com forte atuação política e a garra do seu povo trabalhador. A cidade tem 

muita influência rural.  

Agora, eu comento a minha visita a Carambeí. Na última sexta-feira, a cidade de Carambeí, por 

iniciativa do Presidente da sua Câmara Municipal e também do Vereador Ratinho, organizou 

uma audiência pública para discutir a reforma da Previdência. E o que foi definido? Nada 

diferente das demais audiências: a cidade não concorda com a reforma da Previdência, que 

retira direitos.  
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A cidade de Carambeí incumbiu-me de trazer esta notícia à Câmara dos Deputados: ela não 

aceita a retirada de direitos e considera que essa reforma prejudica os mais pobres, os 

trabalhadores, os professores, os trabalhadores rurais. 

Não à reforma da Previdência! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. Vamos divulgar o seu pronunciamento 

no programa A Voz do Brasil, se assim V.Exa. permitir. 

 

________________________________________ 
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Presença, no plenário, de comitiva de Vereadores das Câmaras Municipais de Teixeira de 

Freitas e de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia. Acusação ao Governo Michel Temer de 

desmonte da educação brasileira com a extinção de programas educacionais. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato; Sras. e Srs. Deputados; inicialmente quero registrar a presença no plenário desta 

Casa de uma comissão de Vereadores da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, o Vereador 

Adriano Souza, do PTN, e o Vereador Joris Bento; e da Câmara Municipal de Santo Antônio de 

Jesus, o Vereador Chispita e o Vereador Chico de Dega. Eles vêm aqui protestar contra a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2017, a famigerada PEC da Previdência. Então, 

é o Brasil todo, não são só os integrantes desta Casa.  

Hoje, o bravo, o destacado, o mais jovem Parlamentar, o Deputado Uldurico Junior, posicionou-

se aqui, dizendo que também votará contra essa reforma. E estão também nessa luta os Srs. 

Vereadores. 

Sr. Presidente, eu quero falar ainda sobre o desmonte da educação pública brasileira, que o 

Governo Temer, há 10 meses, vem fazendo neste País. Acabaram com o PRONATEC, 

limitaram o FIES e não se fala mais na expansão das universidades. Na Bahia, por exemplo, 

desde 1808 nós só tínhamos uma universidade pública federal. Os Governos Lula e Dilma 

criaram seis universidades federais. E Temer, em 10 meses de Governo, desmonta a 

educação.  



 

956 
 

Estão agora desmontando o programa Ciência sem Fronteiras, que levava estudantes 

brasileiros para estudar nas melhores universidades do mundo.  

Sabem quem eram esses estudantes? Eram os filhos do trabalhador - 26% dos estudantes 

eram negros; 25% eram jovens de família com renda de até 3 salários mínimos; e mais da 

metade eram de famílias com renda até 6 salários mínimos.  

Este Governo, que é contra o trabalhador; este Governo, que desmonta a rede de proteção 

social, que, há muito custo, foi construída neste País; este Governo, que não tem legitimidade; 

tem contribuído para o desmonte da educação pública no Brasil.  

Precisamos resistir! Precisamos dizer "não" a essas manobras do Governo Temer, porque 

vamos condenar novamente o filho do trabalhador a uma vida cinzenta, sem ter a educação 

como forma de ascensão social.  

O Governo acaba um programa no qual os países mais importantes do mundo se envolvem. 

Esse programa, Sr. Presidente, era destinado prioritariamente ao filho do trabalhador, aquele 

que não tem condição de pagar uma universidade no exterior para aprofundar os seus estudos. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

Quero dizer a V.Exa. que eu acompanho a carreira do Deputado Uldurico Junior; e ele, desde o 

início, tem se posicionado contra a reforma da Previdência.  
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________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiro quero saudar todos os oficiais do Exército que assistem a esta sessão. O nosso 

Exército e as Forças Armadas Brasileira têm uma tradição nacionalista. 

Eu fui Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Neste momento, 

o Brasil vive um ataque grande à nossa soberania e ao nosso patrimônio. O Governo Temer 

faz uma verdadeira Black Friday com o maior patrimônio do povo brasileiro, a PETROBRAS, e 

com o pré-sal, esse oceano de petróleo abaixo da camada do pré-sal, que é o nosso 

passaporte para o futuro. 

Hoje, a notícia que nós temos é de que a ExxonMobil, uma das grandes empresas 

multinacionais do setor de energia e petróleo, está de olho em nosso pré-sal, como está a 

Shell. O Governo está patrocinando a entrega da maior riqueza do povo brasileiro, o que 

demonstra que o pré-sal é viável e que a PETROBRAS deveria continuar exercendo o 

monopólio que tinha no passado. Nós estamos na Justiça, no Tribunal de Contas, na luta, para 

evitar a dilapidação desse patrimônio do povo brasileiro. 

Essa é a agenda do golpe parlamentar, que em 17 de abril terá completado 1 ano, 

mergulhando o País na maior crise política, econômica e institucional da sua história. O golpe 

quebrou o Brasil, causando um decréscimo de 7% no PIB, com 7 milhões de desempregados a 

mais.  

Com a aprovação, nesta Casa, da PEC 241 - ou da PEC 55, no Senado -, que foi promulgada 

como a Emenda Constitucional nº 95, nós já começamos a sentir os seus reflexos, e do golpe 

também, com o desmonte de vários programas, como o Ciência sem Fronteiras, cujo fim o 

Governo decidiu anunciar; como também do Programa de Acolhimento, Permanência e Êxito - 

PAPE, que é importantíssimo para manter o estudante no ensino fundamental e médio, 

evitando a evasão escolar, que têm vários aspectos do ponto de vista econômico e social, 

como a gravidez e o tráfico de droga. O programa, que estava sendo executado pelo Ministério 

da Educação, era exitoso, mas agora está sendo abandonado pelo Governo Temer e pelo atual 

Ministério da Educação. Outro exemplo é o Programa Mais Médicos, programa vitorioso, que 

está sendo esvaziado, aos poucos, também. Programas vitoriosos nas áreas da saúde e da 

educação o Governo golpista de Michel Temer vêm esvaziando. 

Como está previsto na Emenda Constitucional nº 94, haverá um corte de 30 bilhões de reais, o 

que foi anunciado pelo Governo. Assim, tiram recursos para poder pagar os juros aos 

banqueiros, transferem o dinheiro da sociedade para os banqueiros. Os cortes já começam a 

acontecer na saúde, na educação, na área social, com a redução do Bolsa Família também. 

Essa é a agenda efetivamente do golpe parlamentar que se iniciou em 17 de abril de 2016, 

nesta Casa. 

Portanto, nós estamos aqui para denunciar esse desmonte do Estado brasileiro no serviço 

público, da rede social de proteção, que foi constituída nos Governos Lula e Dilma. 

Essa agenda do golpe ataca inclusive os direitos trabalhistas, com o projeto da terceirização, 

do aumento do trabalho temporário, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. 

Sucessivos ataques aos direitos dos trabalhadores estão perpetrados nesta Casa. Esse golpe 

vive de entregas. 
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Tenho participado no Brasil inteiro de diversas audiências, em diversas Câmaras, em vários 

ambientes, e posso dizer que há um clamor no Brasil, hoje, contra essa reforma da 

Previdência. 

Nós temos 174 emendas apresentadas, inclusive dos Deputados da base do Governo. Quero 

dizer ainda que estamos, também, na luta contra essa reforma trabalhista. 

Estamos, efetivamente, na resistência contra essa agenda do golpe, que é uma agenda 

antinacional, antissoberania, antissocial, de desmonte do Estado e do serviço público, e de 

entrega criminosa do nosso patrimônio público. Essa é a agenda do golpe parlamentar. 

O Governo Michel Temer bate recorde de impopularidade. 

Como disse a Deputada Erika Kokay, cada vez mais há uma saudade da era dourada do 

Governo do Presidente Lula, que, eu tenho certeza, retornará para que este País volte a ser 

novamente feliz. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Manifestações de igrejas contra a proposta de reforma previdenciária. 
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O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente JHC, Sras. 

e Srs. Deputados, tenho falado com milhares de pessoas, e ninguém, em lugar nenhum, é 

favorável à reforma da Previdência de Temer e dos tucanos. 

Essa conversa do Governo de que precisa ter coragem para fazer essa reforma é justamente o 

contrário: é preciso ser muito covarde para propor uma reforma dessas. 

Hoje recebi um documento com a posição de algumas das mais importantes igrejas, 

organismos e grupos eclesiais brasileiros. 
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O que dizem esses milhares de religiosos e religiosas? Dizem eles: 

"(...) Este desmonte que se prepara da previdência social, sem nenhuma transparência e com 

dados desencontrados, é profundamente grave e atentatório (...), sobretudo das pessoas mais 

vulneráveis e contribui para agravar as injustiças e desigualdades na nossa sociedade." 

É a palavra dessas igrejas. As igrejas estão se insurgindo com indignação ética ao que 

chamam de "assalto aos direitos sociais e humanitários" do povo brasileiro. 

São manifestações oficiais da CNBB, dos Bispos da Província Eclesiástica de Belo Horizonte, 

da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, das Igrejas Evangélicas Históricas, do 

Conselho Nacional de Leigos do Brasil e da Conferência dos Religiosos do Brasil. 

E há um dado que recolho dessas manifestações, que considero a melhor síntese já feita sobre 

todo esse debate da Previdência. 

Depois de constatar que as dívidas de encargos trabalhistas no País superam 500 bilhões de 

reais, as igrejas e os religiosos concluem: essa reforma quer cobrar dos pobres a dívida 

previdenciária dos ricos. Nada do que já se disse ou do que se venha a dizer sobre essa 

proposta criminosa da reforma da Previdência é mais verdadeiro do que isto: querem cobrar 

dos pobres a dívida previdenciária dos ricos. 

Continuemos juntos com as igrejas mobilizados contra o desmonte da Previdência proposta 

pelo Temer e pelos tucanos. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, povo brasileiro, gostaria de falar especialmente com quem mora em cada cidade 

do Brasil, em cada território, na roça, na periferia, com o trabalhador rural, com o trabalhador 

urbano, enfim, com toda a sociedade. 

Estou sentindo, Sr. Presidente, uma diferença nesta Casa nos últimos dias. O meu sentimento 

é o de que a base do Governo aqui não é tão sólida como era e que a cada instante o Governo 

perde Deputado e Senador da sua base.  

Ontem à noite, por exemplo, o Senador Renan Calheiros fez uma profunda crítica ao ilegítimo 

Governo Temer. O sentimento que paira nesta Casa, no Congresso Nacional, é o de que ou se 

afasta e tira Temer ou, então, o Temer acaba com o Brasil. Nada tem melhorado neste 

Governo Temer. Parece que este Governo foi encomendado por alguma força estranha e 

alguma força inimiga, adversária do povo, que dizem por aí que é o tal do mercado. Esta é a 

força estranha: o capital financeiro que está por trás desse Governo. Toda a medida adotada 

por este Governo é contra a sociedade brasileira, contra a soberania nacional, contra o 

conteúdo nacional em nosso País. 

Acabo de saber, por meio da imprensa, que vai haver novo leilão do pré-sal. Nós sabemos que 

hoje 50% da produção do petróleo brasileiro é produção do pré-sal. Não esqueçam que o pré-

sal foi descoberto no Governo do Presidente Lula!  

Por isso, o PSOL diz primeiramente: "Fora, Temer!"; depois: "Venha Lula para perto daqui. Lula 

ali, perto de nós, para se retomar o crescimento econômico deste País". Com esse Temer nada 

mudou, aliás, melhorou para a classe empresarial, para os grandes latifúndios, especialmente 

para o capital financeiro, Sr. Presidente, senhoras e senhores que estão me ouvindo em todo 

este País. 

Antes de finalizar o meu discurso, quero dizer para você, que mora em cada canto deste Brasil, 

que, quando há uma mobilização em cada cidade, em cada Estado, em cada território, ela se 

repercute nesta Casa, que tem boa acústica, que sabe ouvir o que a sociedade está clamando. 

Continue a mobilização contra a reforma da Previdência, porque está dando certo. Não vai 

passar aqui a reforma da Previdência - não vai passar! Eles querem aumentar o tempo de 

aposentadoria para o policial civil, militar e federal. 

Não vão conseguir aprovar essa reforma! A reforma da Previdência não vai passar, como não 

vão conseguir acabar com a aposentadoria rural com essa modificação que eles estão 

querendo fazer! Essa reforma não vai passar, porque esta Casa está mudando em face da 

mobilização social que está havendo em todo o Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

A SRA. CARMEN ZANOTTO (PPS-SC. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, nobre 

Presidente, Deputado Carlos Manato. Sras. e Srs. Deputados, peço para ser dado como lido e 

divulgado pelos veículos de comunicação o meu pronunciamento a respeito da procissão do 

Nosso Senhor dos Passos. 

Essa procissão, que já acontece há 251 anos, sendo uma das mais antigas do País, ocorreu no 

último sábado e domingo na capital do meu Estado, no Município de Florianópolis. 

Essa procissão traz um rito religioso. Mas, muito mais do que isso, destaca, além de toda a 

nossa parte religiosa, os trabalhos que são realizados pelo Hospital de Caridade em 

Florianópolis. 

Esse hospital histórico atende à demanda da nossa população no Sistema Único de Saúde e 

não está em situação muito diferente da dos demais hospitais filantrópicos do nosso Estado e 

de todo o País que são mantidos, com dificuldade, pelos baixos valores que o nosso Sistema 

Único de Saúde ainda remunera. 

Mas essa procissão, que já teve reconhecimento como patrimônio histórico imaterial pelo 

Município de Florianópolis e pelo Estado de Santa Catarina, agora precisa, sim, do 

reconhecimento como patrimônio imaterial pelo IPHAN e como patrimônio imaterial nacional. 

Sr. Presidente, essa procissão, em 2 dias, sábado e domingo, reuniu em torno de 60 mil fiéis. 

Quero aqui destacar a homilia que aconteceu no momento do encontro das imagens de Nossa 

Senhora das Dores e de Nosso Senhor Jesus dos Passos, propícia para o momento que nós 

estamos vivendo, um momento em que se discute a reforma da previdência, a conhecida PEC 

287. E eu trago, no meu pronunciamento, parte dessa homilia. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que nós estamos em dois grupos nesta Casa mais distintos: o 

grupo do "ser contra por ser contra a reforma da previdência" e o grupo do "ser absolutamente 

a favor por ser absolutamente a favor". Um pequeno conjunto ainda tenta buscar alternativas 

para que tenhamos um texto adequado. 
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Sr. Presidente, digo "buscar alternativas" porque não dá para enfrentarmos a reforma da forma 

com que o Governo encaminhou. Ela é absolutamente dura ao comparar idade de homens e 

mulheres. Ela é absolutamente dura quando não respeita as mulheres do campo, no que toca a 

uma comparação com as mulheres da cidade. Ela é dura quando retira o benefício de 

prestação continuada como base de cálculo.  

Precisamos lembrar as lutas que temos com as pessoas com deficiência e com os nossos 

idosos carentes. Ela é dura quanto não respeita as aposentadorias especiais dos professores, 

dos profissionais da área da saúde e de outros que já têm esse direito adquirido. Ela é dura 

quando não levamos em consideração questões éticas e sociais e de direitos adquiridos. 

Sr. Presidente, precisamos buscar o melhor caminho. Não dá para ser simplesmente contra por 

ser contra e a favor por ser a favor. Precisamos de um texto adequado, um texto que não 

coloque em risco aqueles que já estão aposentados e os que irão se aposentar - cito o caso do 

salário dos trabalhadores no Rio de Janeiro. 

Por outro lado, não precisamos e não podemos olhar apenas para a parte econômica. 

Precisamos agregar as questões sociais, éticas, morais e os direitos adquiridos com as 

dificuldades econômicas pelas quais o País passa. 

Eu ainda continuo aguardando e acreditando que vamos ter um bom texto. Se nós tivermos um 

bom texto, dá para votar. Se nós não tivermos um bom texto, que contemple todos esses 

tópicos, muito duros, pesados, cobrando do trabalhador, não dá para votar essa reforma da 

previdência. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Exmos. Srs. Parlamentares, no último final de semana, participamos da edição número 251 da 

Procissão do Nosso Senhor dos Passos, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. 

A Procissão do Nosso Senhor dos Passos é realizada pela Irmandade Senhor Jesus dos 

Passos, entidade mantenedora do Imperial Hospital de Caridade de Florianópolis. É a 

manifestação religiosa mais antiga do nosso Estado e a terceira maior procissão do Brasil, 

atrás apenas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e das homenagens ao Padre Cícero. 

A imagem do Nosso Senhor dos Passos chegou à capital catarinense em 1764, por engano ou 

obra divina. Ela saiu da Bahia com destino ao Rio Grande do Sul, mas os ventos desviaram a 

embarcação para Santa Catarina. 

No ano seguinte, a Irmandade do Senhor dos Passos foi fundada para cultuar a imagem. Em 

1766, a Procissão do Nosso Senhor dos Passos aconteceu pela primeira vez. 

A imagem do Nosso Senhor dos Passos retrata a primeira queda de Jesus Cristo no caminho 

do calvário. Essa imagem, esculpida em tamanho natural, reproduz fidedignamente a Paixão: 

Cristo veste uma túnica, carrega a cruz sobre os ombros e sua sangue. A imagem de Nossa 

Senhora das Dores, por sua vez, retrata o sofrimento da Virgem Maria nos momentos da 

Paixão de Cristo. 

Tradicionalmente, as imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores 

são transladadas da Capela Menino Deus para a Catedral Metropolitana. O encontro das 
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imagens é um dos momentos mais emocionantes da procissão. Ele representa a celebração do 

Sermão do Encontro, enfatizando a dor de Nossa Senhora ao ver o filho caminhar para a 

crucificação. 

Como Parlamentar e católica tive a oportunidade de participar de toda programação que, 

conforme dados da Polícia Militar divulgados pela imprensa, reuniu em torno de 60 mil 

pessoas. 

Neste momento de debate sobre a reforma da previdência, tomo a liberdade de trazer a esta 

Casa Legislativa um trecho do Sermão do Encontro, ministrado pelo orador da procissão, o 

Padre Volney Nandi. Ele citou a nota emitida pelos bispos do Brasil sobre a reforma da 

previdência: 

O Calvário nos ensina que a fé em Deus não é verdadeira quando se centra em Deus e se 

esquece do outro. A fé em Deus não é verdadeira se não existir um comprometimento com a 

dor humana. O amor a Deus passa pelo amor aos irmãos. 

O cristão verdadeiro vive a paixão pelos sofredores. E a característica da Igreja de todos os 

tempos é o amor preferencial pelos pobres e sofredores. Nesse momento difícil e tão triste por 

que passa o povo brasileiro, por conta da falta de ética, a Igreja se mantem fiel em sua missão 

profética. 

Nesse sentido, é justo repercutir aqui a nota dos bispos do Brasil sobre a reforma da 

previdência. Os bispos concordam que o sistema da previdência precisa ser avaliado e, se 

necessário, posteriormente adequado à Seguridade Social. E lembram: 

Ao propor uma idade única de 65 anos para homens e mulheres, do campo ou da cidade; ao 

acabar com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais; ao comprometer a assistência 

aos segurados especiais (indígenas, quilombolas, pescadores...); ao reduzir o valor da pensão 

para viúvas ou viúvos; ao desvincular o salário mínimo como referência para o pagamento do 

Benefício de Prestação Continuada, escolhe o caminho da exclusão social. 

Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos-sociais e 

solidários. Na justificativa da PEC 287 não existe nenhuma referência a esses valores, 

reduzindo a previdência a uma questão econômica. 

Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se 

mobilizarem ao redor da atual reforma da previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso 

povo, principalmente os mais fragilizados. 

Que cada Parlamentar, a partir dos debates nas audiências públicas, das reuniões nos nossos 

Estados e Municípios, possamos, ouvindo a sociedade, reafirmar nossa responsabilidade com 

a retomada do crescimento, ajudando a construir o melhor texto, garantindo a manutenção nos 

direitos adquiridos, fazendo assim uma política responsável, compatibilizando os propósitos 

sociais com os recursos disponíveis. E que o diálogo seja o caminho para busca de soluções. 

Voltando a falar de nossa procissão, ressaltamos que estamos na luta pelo reconhecimento da 

Procissão do Nosso Senhor dos Passos como Patrimônio Imaterial Nacional. Esse pedido teve 

seu início há 11 anos junto aos órgãos competentes. Algumas reuniões já foram realizadas em 

Santa Catarina e aqui em Brasília, e vamos continuar na luta por esta conquista, juntamente 

com outros representantes do Parlamento catarinense. 
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Pensamos que é importante garantir a valorização e o reconhecimento de uma manifestação 

que estimula uma das práticas mais presentes no cotidiano do povo brasileiro, que é a fé, e 

que movimenta uma atividade econômica fundamental para Santa Catarina, que é o turismo. 

A Procissão do Nosso Senhor dos Passos já é reconhecida como Patrimônio Imaterial de 

Santa Catarina e de Florianópolis, e pedimos o apoio deste Plenário para assegurar o 

reconhecimento nacional.  

Fazemos referências ao provedor, Luiz Mário Machado; ao coordenador geral da procissão, 

Rogério João Laureano; ao capelão e assistente espiritual da Irmandade do Nosso Senhor 

Jesus dos Passos, Padre José Koehler; ao Arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Jonck; e ao 

reitor e pároco da Catedral Metropolitana de Florianópolis, Padre David Antônio Coelho. 

Obrigada! 
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Críticas ao Presidente Michel Temer pela adoção de política rentista em prol de investidores 

nacionais e estrangeiros, com prejuízos ao trabalhador brasileiro. Indignação com a proposta 

do Governo Federal de reforma previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo 

Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, o Deputado Mauro Pereira, quando subiu a esta tribuna, explicitou a 

verdadeira intenção deste Governo: criar segurança para os investidores, para os 

especuladores estrangeiros e brasileiros, que são uma minoria da elite, para investir e ganhar 

dinheiro no Brasil.  

Como está se dando isso pelas iniciativas deste Governo ilegítimo? Primeiro, através de uma 

política econômica monetarista - são cerca de 13 milhões de desempregados em nosso País - 

que cria insegurança para os nossos trabalhadores e permite aos rentistas, ao setor 
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especulativo, com a taxa de juro mais alta do mundo, obter ganhos reais em torno de 9%, se a 

inflação for 4% este ano.  

Segundo, para dar segurança aos especuladores, estão destruindo os direitos dos 

trabalhadores com a ampla, geral e irrestrita terceirização da área fim, como foi aprovado, há 3 

semanas, nesta Casa, assim como farão com a reforma trabalhista do negociado sobre o 

legislado, para dar segurança aos especuladores e aumentar a concentração de capital e de 

renda. 

Terceiro, mais uma segurança para os especuladores - e em nenhum lugar do planeta ocorre o 

que se aprovou nesta Casa com a Proposta de Emenda à Constituição nº 241, de 2016, ou 

PEC 55, que se transformou na Emenda Constitucional nº 95, que proíbe gastos superiores ao 

ano anterior, corrigidos pela inflação, em saúde, educação, previdência, segurança, gastos 

primários e discricionários, mas libera para os próximos 20 anos os gastos financeiros para os 

especuladores, os rentistas ganharem muito dinheiro neste País. 

Por isso, surge o plano privado de saúde, a privatização da área educacional e o plano privado 

de previdência. Eles querem fazer esse crime contra o povo brasileiro para dar segurança aos 

rentistas e especuladores. Essa reforma da Previdência vai fortalecer a previdência privada e 

desmontar a previdência pública. 

Não é possível que as mulheres deste País, que vão ser as maiores vítimas dessa reforma da 

Previdência, do campo e da cidade, agricultoras, trabalhadoras, professoras, não reajam contra 

esse crime da reforma da Previdência.  

De modo geral, já fizemos uma reforma da Previdência: com Fernando Henrique, houve o fator 

previdenciário; com o Presidente Lula, em 2003, a não permissão de que os funcionários 

públicos se aposentem acima do teto; outra em 2013; e em 2015, com o fator 85/95.  

Portanto, nós construímos as bases estruturais para viabilizar, a médio prazo, o equilíbrio da 

Previdência. E eles não querem tempo de contribuição com idade para um equilíbrio 

previdenciário. É uma falácia dizer que a Previdência está quebrada. Em qualquer país do 

mundo, a parte governamental entra na sustentação da Previdência, além da contribuição dos 

trabalhadores e dos patrões. 

Portanto, esse crime eles não vão cometer, porque o povo brasileiro não vai deixar. A 

especulação e a segurança para os rentistas estão nesse pacote de maldades que esse 

Governo ilegítimo está produzindo. 

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

Eu gostaria de pedir à assessoria que divulgue o discurso do nobre Deputado Pedro Uczai no 

programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Associação a discurso do Deputado Delegado Edson Moreira, contrário à proposta do Governo 

Federal de reforma previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

Repúdio aos cortes nos orçamentos dos Programas Farmácia Popular e Ciência Sem 

Fronteiras. Expectativa de rejeição de projeto de lei sobre renegociação da dívida dos Estados 

com a União. Denúncia contra as empresas operadoras de telefonia de venda de cadastro de 

usuários para empresas de cobrança, com constrangimento aos consumidores. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiramente, quero dizer que o Deputado Delegado Edson Moreira não é o único da base do 

Governo que já veio a público externar a posição contrária à destruição da previdência pública. 

Muitos Parlamentares de partidos da base do Governo já expressaram o ponto de vista de que 

não aceitam a destruição da Previdência Social, de que não aceitam essa proposta do Governo 

golpista, sem voto, como o Deputado Delegado Edson Moreira afirmou aqui. Só há o 

compromisso de se pagar a conta de quem financiou o golpe.  

O que eles querem fazer? Criar mercado para a previdência privada. Não é por acaso que o 

Relator da reforma da Previdência é um sonegador da Previdência Social. A campanha 

eleitoral dele foi financiada pelas grandes seguradoras e pela previdência privada. Querem 

destruir os direitos trabalhistas, os benefícios sociais, para baratear a contratação dos 

trabalhadores; querem reduzir os gastos públicos nas políticas que chegam à população 

brasileira! 

Portanto, Deputado Delegado Edson Moreira, parabenizo V.Exa. pela intervenção. Tenho 

certeza de que esta reforma não passará. A Previdência Social não será arruinada, assim 

como não serão destruídos os direitos trabalhistas.  

O que se está fazendo já é um estrago absurdo: o orçamento do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações foi reduzido em 44%; fecharam toda a rede pública do 

Programa Farmácia Popular e acabaram com o Programa Ciência sem Fronteiras. Querem 

fazer o quê?  

Agora tenta-se impingir, forçar a barra, tratorar a aprovação de um projeto que trata dos 

Estados que eles, o PMDB e o PSDB, faliram, especialmente o Rio de Janeiro, o Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais. E querem empurrar goela abaixo a negociação dessas dívidas; querem 

que o servidor público não tenha reajuste, que o servidor público tenha que pagar mais pela 

Previdência. Antecipam-se, nesse projeto, danos à proposta de reforma da Previdência. Com 

certeza, nós não iremos permitir isso. 
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Ontem houve uma derrota neste plenário, Deputado Pedro Uczai. O projeto foi retirado de 

pauta, disseram que iam votá-lo hoje, mas não vão conseguir. Segunda-feira, se colocarem o 

projeto na pauta novamente, nós vamos derrotá-lo de novo. 

Os Estados que estão endividados não podem aceitar uma proposta dessas, que só faz 

empurrar para o próximo governo uma dívida ainda maior, que só faz destruir os direitos dos 

trabalhadores e dilapidar o patrimônio público. Querem vender o BANRISUL, Deputado Jones 

Martins, mas não para pagar folha de salário, e sim para pagar juros a banqueiros, para dar 

mais lucro aos banqueiros! Querem vender as empresas de saneamento não para sanear a 

folha salarial do servidor público, mas para aumentar o lucro da FEBRABAN, que financiou o 

golpe, para tirar uma Presidenta honesta e colocar esse Governo corrupto que está aí. Eles 

querem voltar ao tempo de Fernando Henrique Cardoso, que saiu vendendo tudo e deixou o 

Brasil com uma dívida monstruosa. Isso nós não podemos permitir! 

Quero aproveitar o final do meu tempo para fazer uma denúncia. Todo mundo já sabe que as 

operadoras de telefonia são as campeãs de denúncia contra o cidadão, contra o usuário. Eu 

quero trazer mais uma denúncia: essas empresas estão vendendo o cadastro dos usuários 

para empresas terceirizadas de cobrança. Essas empresas ligam para os usuários, cobram 

dívidas que não existem, ameaçam inseri-los na Serasa, SPC e coisa do gênero. Se o usuário 

não aceita e contesta, elas negativam o usuário, para forçar o pagamento de dívidas 

inexistentes. Passei por isso, há poucos dias, com a Oi. Cobraram-me uma dívida que não 

existe. Liguei para a Oi, confirmei que a dívida não existe, apurei e descobri o que estão 

fazendo: venda de cadastros para empresas terceirizadas de cobrança. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Constatação do descaso das Prefeituras Municipais do Estado do Pará com a educação 

infantil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o número 

de crianças sem acesso a escolas e creches públicas. Descompromisso do Governador Simão 

Jatene com investimentos na área da educação, causa do aprofundamento das desigualdades 

sociais no Pará. Apoio à realização de greve unificada por categorias de servidores públicos 
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paraenses contra perdas salariais e as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 

Repúdio de movimentos sindicais do Pará à decisão do Supremo Tribunal Federal de proibição 

da greve de policiais.  

________________________________________ 

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

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou, no último dia 23, índices acerca 

do atendimento das crianças por creches. Com muita tristeza, depois de 20 anos do PSDB no 

poder, governando o Estado do Pará, governando várias cidades importantes, inclusive Belém, 

o resultado é este: 90% das crianças de até 4 anos de idade - 413 mil das 457 mil - estão fora 

das creches. 

Isso representa um descompromisso com o direito da criança, com o investimento em 

educação. Isso tem provocado o aprofundamento das desigualdades sociais. São essas 

desigualdades, Sr. Presidente, que fizeram com que 20 sindicatos, incluindo fiscos E policiais 

civis, ficassem contra essa decisão absurda do Supremo de impedir greve dos policiais. 

Marcaram para os dias 18 e 19 uma greve estadual unificada contra o arrocho salarial e essas 

reformas. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o completo descaso das Prefeituras paraenses com o 

ensino público na educação infantil no Pará foi constatado em recente pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada no último dia 29 de março. Cerca de 

90% das crianças com idade de zero a 4 anos estão fora das escolas e creches públicas no 

Pará, o que representa 413 mil do total de 457 mil crianças nessa faixa etária no Estado. O 

Pará ocupa o 5º lugar entre os Estados do País com maior número de crianças sem acesso à 

educação formal, atrás de São Paulo, que tem 1,2 milhão; Minas Gerais, 733 mil; Bahia, 678 

mil; e Rio de Janeiro, 549 mil. 

O levantamento mostra que algumas crianças estão em casa por opção dos pais, mas boa 

parte sofre com a falta de vaga em instituições de ensino público. O estudo foi compilado do 

suplemento Cuidados das crianças de menos de 4 anos de idade, da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios -PNAD 2015. 

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB, de 1996, determina que a educação infantil é atribuição dos 

Municípios. Em Belém, somente 130 unidades atendem à educação infantil, segundo noticiou a 

própria Prefeitura, que é conduzida pelo Prefeito cassado Zenaldo Coutinho. 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP alertou, 

em entrevista ao jornal Diário do Pará, que esse número é insuficiente, pois existe um déficit de 

70 mil vagas na educação infantil da Capital paraense. Essa demanda exige que o número de 

estabelecimento de ensino fosse pelo menos o dobro do atual. 

A Prefeitura tenta tapar o sol com a peneira, ao tentar ampliar as vagas por meio de parceria 

com centros comunitários e o aluguel de prédios que, comumente, não apresentam os espaços 

apropriados para a educação infantil e não atendem à infraestrutura exigida pelo Ministério da 

Educação. O SINTEPP cita como exemplo a Unidade Pedagógica - UP Bolonha, no Bairro de 
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Águas Lindas, que funciona num imóvel em que se alugavam quitinetes cujo telhado não 

protege as crianças do sol. 

Os problemas não param por aí. Ontem viralizou nas redes sociais o vídeo dos estudantes da 

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Terezinha Souza, 

localizada no Bairro Castanheira, em Belém, tendo que enfrentar o alagamento dentro do 

estabelecimento de ensino para assistir às aulas. A gravação foi feita na última segunda-feira, 

dia 3 de abril. Os funcionários da escola informaram ao portal de noticias DOL que o 

alagamento ocorre todas as vezes que chove, sendo que em Belém chove todos os dias, mas 

nenhuma providência é tomada. 

E nem o Governador cassado Simão Jatene, do Pará, escapa à indignação popular, por conta 

do abandono do ensino público. Na última terça-feira, dia 3 de abril, quando ele visitava o 

Município de Salvaterra, no Marajó, os estudantes da Escola Estadual Professor Ademar 

Nunes de Vasconcelos foram até a Câmara de Vereadores, onde o Governador participava de 

uma cerimônia. Lá exigiram a reforma da mais antiga escola da cidade, que está em situação 

crítica de abandono. 

O que se percebe é que falta respeito com a população do Pará. O filho do pobre não tem 

direito à educação pública e de qualidade, muito menos à dignidade. É um absurdo a maneira 

com que esses gestores cassados se locupletam do Erário para garantir a reeleição em 

campanhas eleitorais fraudulentas - conforme atestam as condenações recebidas por eles no 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará -, em detrimento do povo! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais de 20 sindicatos de servidores estaduais do 

Estado do Pará, entre eles servidores da educação, da saúde, do trânsito, da Polícia Civil e do 

Fisco, estão participando de ampla mobilização em defesa de seus direitos. Eles reivindicam 

reajuste salarial de 20%, mais 200 reais no auxílio alimentação, reposição das perdas 

históricas acumuladas nos últimos 20 anos, suspensão dos Processos Seletivos Simplificados 

(PSS), que contratam temporários, novos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações 

(PCCRs), incorporação do abono do nível médio - promessa do atual Governo desde o 

primeiro mandato, em 2012 - e a abertura de concursos públicos para todos os órgãos do 

Estado. 

Estive presente na manifestação do dia 31 de março, quando milhares foram às ruas de Belém 

para protestar também contra as "reformas" previdenciária e trabalhista pretendidas pelo 

Governo ilegítimo de Michel Temer. Uma nova rodada de assembleias deve ocorrer nas 

próximas semanas, para discutir a adesão à greve geral que está sendo convocada para o dia 

28 de abril próximo. Além disso, foi aprovada hoje greve estadual unificada de 48 horas nos 

dias 18 e 19 de abril. 

Mesmo com o alto custo de vida dos paraenses - que, segundo o DIEESE, é um dos maiores 

do País -, o Governo do Estado segue arrochando os salários do funcionalismo, utilizando-se 

do argumento da crise econômica. Mas o mesmo tratamento não é dado às grandes empresas 

no Pará, que deixam de pagar milhões em decorrência de isenções fiscais concedidas. Assim, 

deixa-se de investir na melhoria da qualidade dos serviços públicos, inclusive na valorização 

dos servidores, e impõe verdadeira violência ao nosso povo, que sofre sem a garantia de seus 

direitos mais básicos. 

Nesse sentido, quero manifestar apoio e solidariedade à luta dos servidores públicos de todo o 

País, em especial aos servidores do Estado do Pará. Somente o povo organizado e mobilizado 
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será capaz de impedir as enormes perversidades que vêm sendo cometidas pelos Governos 

Federal, Estadual e Municipais. Contem com o meu mandato! 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Defesa de debate do orçamento da Seguridade Social, com vistas ao esclarecimento público 

sobre a necessidade de reforma da previdência social. Lançamento, na Câmara dos 

Deputados, do livro intitulado A Previdência Social em 2060: As inconsistências do modelo de 

projeção atuarial do governo brasileiro, organizado pelos economistas Claudio Puty, da 

Universidade Federal do Pará, e Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Sucesso na instalação da CPI da Previdência Social, pelo Senador Paulo Paim. 

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, no dia 15 de março, o povo brasileiro mostrou que não está 

disposto a perder o direito de aposentadoria, como propõe a reforma da previdência, que é a 

reforma do desmonte da previdência pública. Tratou-se de uma bela e grande manifestação, 

espalhada por 22 capitais, que reuniu milhares de pessoas. 

Assustados, o Governo usurpador e a imprensa que lhe dá apoio revidaram, divulgando 

informações confusas. Os jornais e as revistas semanais, na sua maioria, publicaram textos, 

todos com a mesma estrutura, tentando dar à proposta dos golpistas um ar de inevitabilidade 

matemática. 

É um mal do nosso tempo que meia dúzia de números mal-ajambrados possam ser usados 

para convencer as pessoas de meias verdades e até mesmo dos maiores disparates. Mas, 

diante de estatísticas manipuladas, sempre podemos nos perguntar como se chegou a esses 

números. Basta isso. Essa é a única pergunta que os brasileiros precisam se fazer, sobretudo 

aqueles que se sentem intimidados pela propaganda terrorista do Governo usurpador ou pelas 

análises da grande imprensa. Como o Governo chegou aos números que apresenta? Quem 

tenta responder a essa pergunta se dá conta de que os números não merecem nenhuma 

confiança. 
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Nós exigimos uma discussão ampla e democrática, com total transparência, a respeito do 

orçamento da Seguridade Social, sem manipulações, sem manobras contábeis que escondam 

o verdadeiro destino das receitas previstas na Constituição para financiar a previdência social. 

Na mesma quarta-feira, dia 15, em que os brasileiros tomaram as ruas, foi lançado aqui na 

Câmara o livro A Previdência Social em 2060: As inconsistências do modelo de projeção 

atuarial do governo brasileiro, organizado pelos economistas Claudio Puty, da Universidade 

Federal do Pará, e Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Essa obra mostra quão minúscula é a confiabilidade das projeções catastróficas sobre a 

situação da previdência, feitas pelo Governo usurpador. As estimativas oficiais apresentam 

erros significativos, mesmo para prazos bastante curtos. Imagine então para daqui a décadas. 

Os partidários da reforma alegam que o Brasil gasta muito com previdência: 14% do PIB. Mas, 

segundo Eduardo Fagnani, professor da UNICAMP, a conta está malfeita. O tamanho das 

despesas é inflado com números que incluem despesas e excluem receitas, produzindo déficits 

artificiais. 

Segundo o estudo, os gastos reais do Brasil com benefícios previdenciários estão na faixa de 

7,5% do PIB, parcela aceitável na comparação internacional. 

O Governo alega, por fim, que a previdência é deficitária. Mas ela faz parte do sistema da 

Seguridade Social, cujo orçamento, segundo a própria Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP, é superavitário. Em 2015, as receitas foram de 

694 bilhões de reais, e as despesas, de 683 bilhões de reais, o que resulta num superávit de 

11 bilhões de reais. E isso a despeito das desonerações tributárias em favor de empresários e 

da Desvinculação de Receitas da União, que tira recursos do caixa da Seguridade para 

financiar déficits financeiros que nada têm a ver com previdência. 

Este é o momento em que o trabalhador e a trabalhadora devem se fazer a clássica pergunta: 

cui bono? Isto é, a quem beneficia? O desmonte da previdência social empurraria às 

instituições financeiras que vendem planos de previdência privada todos os que por eles 

pudessem pagar. Não está aí mais um motivo para olhar com ceticismo os dados apresentados 

pelo Governo? 

Em resumo, a situação que temos diante de nós é esta: alegando um suposto déficit - 

contestado pelos próprios auditores da Receita -, a partir de previsões orçamentárias pouco 

confiáveis, um governo golpista, ilegítimo e cuja cúpula está envolvida em sucessivos 

escândalos, vem pedir aos trabalhadores - a todos eles, sem atenção às particularidades de 

cada segmento - que aceitem não poder se aposentar antes dos 65 anos de idade e dos 35 

anos de contribuição. Isso para ter proventos proporcionais; se quiserem o benefício integral, 

terão de completar 49 anos de contribuição. 

Ninguém em sã consciência pode aceitar que essa seja uma proposta razoável. Por isso, peço 

a todos os que não aceitam essa violência que se juntem às centenas de milhares que já 

ocuparam as ruas em 15 de março. Vamos fazer novos protestos. Precisamos defender os 

direitos dos trabalhadores brasileiros. 

O PT não se furtará nessa luta. O Senador Paulo Paim conseguiu instalar a CPI da 

Previdência, que, com o apoio da população, poderá demonstrar a real situação da previdência 

e denunciar seus verdadeiros saqueadores. Precisamos cobrar as dívidas dos sonegadores. E, 

se é para dar à previdência maior sustentabilidade, que seja pelo aumento do emprego e do 

nível salarial - é o que defendemos. 
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Sr. Presidente, gostaria que fosse dada a devida publicidade ao meu pronunciamento pelos 

meios de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz do Brasil. 

Era o que tinha a dizer. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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Repúdio à forma de articulação do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o Congresso 

Nacional, com vistas à aprovação da proposta de reforma previdenciária e de projeto de lei 

sobre renegociação de dívidas de Estados. 

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não estou entendendo o Ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles. S.Exa. acha que os Deputados aqui têm que obedecer a ele. O Ministro acha que as 

coisas têm que ser do jeito que ele quer. 

O Ministro não gostou da votação do projeto sobre a dívida dos Estados que foi feita no final do 

ano. Então, a mando de S.Exa., o Presidente Temer o vetou - eu acho que quem está 

mandando no Governo é o Ministro Meirelles. Agora, o Ministro mandou outro projeto para cá, 

empurrando-o goela abaixo dos Deputados, dizendo: "Tem que ser do jeito que eu quero. Se 

não for do jeito que eu quero, não vai ser". 

Nos debates da proposta de reforma da previdência, o Governo Temer chamou os policiais ao 

Palácio do Planalto e disse que iria passar para os Estados a parte dos funcionários públicos 

estaduais, para que cada um fizesse a sua parte. Aí o Ministro Meirelles disse: "Não! Pode 

voltar atrás, Presidente! Volta atrás, porque a reforma tem que ser do jeito que eu quero, do 

jeito que eu acho que tem que ser". 

Não é assim, não! Não é assim, não, Sr. Presidente!  
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Sou contrário a esta proposta de reforma da previdência, porque é intempestiva, não vem em 

tempo, e também porque nas ruas nos cobram. Os eleitores dizem: "Eu não dei procuração 

para o senhor decidir sobre reforma da previdência". 

E agora um governo que não teve voto, que não tem perspectiva de concorrer novamente, de ir 

às urnas no ano que vem, quer tirar a possibilidade de outros que querem tentar as urnas 

novamente? 

Sr. Presidente Carlos Manato, sou literalmente contra a reforma da previdência e também 

votarei contra esse projeto de renegociação de dívidas da maneira que está, porque eu não 

vou aceitar que o Sr. Meirelles venha aqui e diga: "Vote desse jeito". Eu não posso aceitar isso. 

Eu tenho perspectivas futuras e quero lutar por elas. 

Gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil e nos meios 

de comunicação desta Casa, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Agradecimento a Deputados por apoio à proposição relativa ao ajuste fiscal dos Estados. 

Congratulações ao Presidente e Relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência, 

respectivamente, Deputados Carlos Marun e Arthur Oliveira Maia, pela realização de reunião 

com a bancada federal do PMDB. Necessidade de aprovação da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, colegas Deputados e Deputadas, eu gostaria de fazer mais um 

comentário sobre o projeto do ajuste fiscal dos Estados. 

Eu quero agradecer primeiramente aos colegas Deputados e Deputadas, mesmo aqueles que 

não são de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, pelo apoio, pois tiveram a 
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grandeza de entender que esse ajuste fiscal é para todos os Estados da Federação e para o 

Distrito Federal. 

É lógico que, se o Estado não precisar utilizar esse instrumento agora, será melhor. Mas para o 

Rio Grande do Sul, mesmo com todos os cortes que foram feitos - o Governador José Ivo 

Sartori esteve aqui ontem com o Secretário Giovani Feltes -, eliminando-se dez secretarias, 

cargos em comissão, horas extras e viagens, é necessário esse ajuste, essa renegociação da 

dívida com a União, para que o Estado volte a pagar salários em dia e cumpra a sua missão, 

como vem cumprindo nas áreas de saúde, educação e segurança. 

Eu gostaria também de parabenizar o Relator da reforma da Previdência, Deputado Arthur 

Oliveira Maia, juntamente com o Presidente Carlos Marun, que anteontem ficaram durante 5 

horas ouvindo a bancada do PMDB. Os Deputados peemedebistas demonstraram as 

dificuldades que estão encontrando para votar essa reforma, os pontos que acham que são 

muito fortes para se votar a favor. O Deputado Arthur Oliveira Maia ouviu a todos, bem como 

participou de reunião com outros partidos. Essa demanda está sendo levada para o Ministro 

Eliseu Padilha, para os técnicos da Fazenda e o Ministro Henrique Meirelles, para o Presidente 

Michel Temer, a fim de que entendam a real situação dos Deputados em relação às bases, o 

que os Deputados acham que é bom e o que é ruim da reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência precisa acontecer para que os empregos voltem a ser oferecidos no 

nosso País. O Brasil só vai crescer na hora em que os investidores tiverem a certeza de que o 

Brasil é um país sério, que tem controle e comando. Para isso, não é preciso muito, basta que 

haja ajustes nessa reforma. Com certeza, os Deputados e as Deputadas desta Casa darão o 

voto favorável à reforma, mas é preciso haver esse ajuste. 

O Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, está ouvindo a todos e levando as demandas ao 

Palácio do Planalto, para que os técnicos tenham a grandeza de rever alguns pontos que são 

exagerados. Eu mesmo trouxe as minhas demandas. Nós queremos o melhor para o Brasil. E 

também almejamos uma Previdência justa. É o que todos aqui querem.  

Eu espero que o Governo Temer e sua equipe econômica realmente façam o principal: dar aos 

aposentados segurança e condições para que recebam o que lhes é devido, sem prejudicar os 

que irão se aposentar.  

Parabenizo o nosso Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, o Deputado Carlos Marun e o 

Presidente Michel Temer por ouvirem esta Casa.  

Era o que tinha a dizer.  

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reinvindicações do Governador do Estado de Pernambuco, Paulo Câmara, ao Governo 

Federal, em viagem oficial a Brasília, Distrito Federal, especialmente quanto à liberação de 

recursos para a conclusão das obras da Adutora do Agreste e à devolução da autonomia 

administrativa do Porto de Suape. Visita do Governador pernambucano ao Município de 

Garanhuns para continuidade do programa Pernambuco em Ação, de prestação de contas das 

ações do Governo. 

________________________________________ 

O SR. SEVERINO NINHO (PSB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, ontem o Governador de Pernambuco fez um périplo por Brasília, 

tratando de diversos assuntos de interesse do Estado, entre eles o avanço das obras da 

Adutora do Agreste. Essa obra é importante porque as águas do Rio São Francisco, pela 

transposição, serão levadas para cerca de 60 cidades da região, que enfrenta uma grave seca 

e, por isso, depende de carros-pipa para o abastecimento de água. 

O Governador também esteve com o Presidente Michel Temer para tratar da renegociação das 

dívidas dos Estados, pedindo que as contrapartidas sejam, digamos assim, mais aceitáveis 

pelos Estados e por esta Casa. O Governador tratou ainda da reforma da Previdência, 

buscando o entendimento por parte do Governo de que a população e os Parlamentares não 

aceitam a reforma como foi proposta. 

Hoje, o Governador Paulo Câmara estará em Garanhuns, no Agreste meridional de 

Pernambuco, para discorrer sobre o programa Pernambuco em Ação, em que S.Exa. presta 

contas do que foi feito e repactua as metas do programa de Governo que apresentou nas 

eleições. Por conta da crise que o País enfrenta, o Estado não tem como realizar todas as 

obras com que o Governador se comprometeu perante a população. 

Vejo essa atitude do Governador em voltar a cada região do Estado para repactuar aquilo que 

prometeu diante de um quadro que hoje não se vislumbra como uma atitude grandiosa de 

enfrentar o debate, buscar a população e, nos recantos do Estado, renegociar o que pode fazer 

nesses meses que faltam para concluir o Governo. 

Sr. Presidente, reitero aqui o apelo feito pelo Governador Paulo Câmara ao Governo Federal 

para que não faltem os recursos da Adutora do Agreste, a fim de que essa obra seja concluída 

o mais rapidamente possível, porque a água da transposição, em projeto iniciado por Lula - 

Dilma fez sua parte, e o Presidente Michel Temer tem feito a dele -, não pode passar próxima 

ao Agreste pernambucano, e as torneiras das residências de 60 cidades não verem esse 

precioso líquido. Portanto, essa Adutora do Agreste é muito importante. 

O Governador também tratou aqui da volta da autonomia do Porto de Suape, que foi tão 

debatida à época da apresentação de medida provisória a respeito, cujos argumentos de 
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Eduardo Campos a Ministra Gleisi Hoffmann não aceitou. O Porto de Suape está engessado, 

repito, desde aquela medida provisória do Governo Dilma, que foi defendida aqui pela Ministra 

Gleisi Hoffmann; não tem conseguido receber investimentos, porque tudo depende de Brasília, 

do Governo Central.  

Antes, o Porto de Suape tinha autonomia, tinha poder de resolver suas pendências, de liberar 

áreas para investimentos. Agora, todas as decisões estão centralizadas em Brasília. Isso foi 

dito por mim à época e foi dito por Eduardo Campos, mas infelizmente o Governo não nos 

ouviu. Está provado: Suape, que era um porto que ia de vento em popa, ficou atravancado, 

engessado com essa legislação que centralizou tudo em Brasília. 

Obviamente, a Secretaria dos Portos e o Governo Federal não têm estrutura para atender às 

necessidades dos portos do Brasil. 

Sr. Presidente, eu peço a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição pela Câmara dos Deputados de proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Deputados, o grande encontro sobre a Previdência do Brasil está se aproximando. 

Nós sabemos que Meirelles não tem compromisso com o povo brasileiro, mas tem com o povo 

americano, ele é o administrador dessa imoralidade que é a Previdência que nós temos. 

Primeiro, a Previdência não é uma dádiva; foi uma conquista. O grande Getúlio Vargas criou as 

leis trabalhistas e também a proteção do trabalhador. E agora o mercado que quer ficar com 

essa fatia? 
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Sr. Presidente, esta Casa deve ser bem-vista quando aprova coisas de interesse do povo, mas 

quando peita o povo com certas leis nesta Casa, aí o bicho pega. Muitos de nós - não sei os 

outros - perguntam: "Você vai votar na Previdência? Você está interessado em votar na 

Previdência? Você sabe que eu dei voto a você para votar e agora você quer votar contra 

mim?". 

Portanto, Sr. Presidente, acho que o Governo vai perder não porque a bancada dele seja falsa 

a ele, mas porque a pressão da massa está sendo grande. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos de suspensão da tramitação da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade 

social. Contrariedade ao Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do 

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal.  

________________________________________ 

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

primeiro dar como lida e apresentar a Recomendação nº 3, de 10 de março de 2017, do 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que pede que seja suspensa a tramitação da PEC 

287 desta Casa. 

Segundo, Sr. Presidente, o PLP 257 é o projeto da morte dos Estados, do serviço público. Ele 

impede a criação de cargos, a realização de concursos, a alteração da estrutura de carreira e 

também vantagens aos servidores. Depois proíbe despesas obrigatórias de caráter continuado. 

Com essa série de proibições, nós sabemos que este projeto veio para afundar o Brasil. 

Querem salvar alguns Estados, mas o Brasil está afundando. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 
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Ministério dos Direitos Humanos 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos 

Recomendação nº 03, de 10 de março de 2017. 

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, no uso de suas atribuições 

previstas na Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, e tendo em vista especialmente o disposto 

no artigo 4°, inciso IV, que lhe confere competência para expedir recomendações a entidades 

públicas e privadas envolvidas com a proteção dos direitos humanos, e dando cumprimento à 

deliberação tomada em sua 25ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de março de 

2017; 

CONSIDERANDO a finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos do CNDH, 

mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações 

de ameaça ou violação desses direitos e a proteção aos direitos e garantias fundamentais, 

individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal, nos tratados e atos 

internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que a Seguridade Social é um dos direitos humanos consolidado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em seu Artigo 25; 

CONSIDERANDO o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em seu 

Artigo 9º prevê o reconhecimento do direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao 

seguro social e Artigo 10º inciso dois o reconhecimento de conceder proteção especial às mães 

por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se 

conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios 

previdenciários adequados. 

CONSIDERANDO o Protocolo de São Salvador em seu Artigo 9º igualmente faz referência ao 

direito à previdência social. 

CONSIDERANDO a Convenção nº 102 da OIT - Normas Mínimas da Seguridade Social, 

aprovada na 35ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra - 1952), entrou 

em vigor no plano internacional em 27/04/55 e aprovado no Brasil no Decreto Legislativo nº 

269, de 19/09/08, do Congresso Nacional e ratificado em 15 de junho de 2009; 

CONSIDERANDO a Convenção nº 102 da OIT - Normas Mínimas da Seguridade Social, 

aprovada na 35ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra - 1952, entrou em 

vigor no plano internacional em 27/04/55 e aprovado no Brasil por meio do Decreto Legislativo 

nº 269, de 19/09/08, do Congresso Nacional e ratificado em 15 de junho de 2009, que em seu 

Artigo 26 inciso 2 estipula como idade máxima 65 anos. 

CONSIDERANDO a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, em especial o 

Capítulo VIII, em especial o Artigo 34 que garante ao idoso, a partir de 65 anos, sem condição 

de prover subsistência, nem tampouco que sua família possa faze-la, o recebimento de um 

salário mínimo mensal, nos termos da LOAS; 

CONSIDERANDO os Artigos 194 e 195 da Constituição Federal, que garante as fontes de 

financiamento da Seguridade Social; 

REAFIRMANDO a posição deste Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH no sentido 

de que a PEC 287/2016 impede e/ou dificulta o acesso e o pleno exercício da seguridade 

social pelos brasileiros e pelas brasileiras, do campo e da cidade, direito humano previsto em 



 

979 
 

nossa Carta Magna e em diversos Tratados e Convenções Internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, estabelecendo tais situações de retrocesso social: 

- Exigência de idade mínima para aposentadoria a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos para 

homens e mulheres; 

- 49 (quarenta e nove) anos de tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral; 

- Redução do valor geral das aposentadorias; 

- Precarização da aposentadoria do trabalhador rural; 

- Pensão por morte e benefícios assistenciais em valor abaixo de um salário mínimo; 

- Elevação da idade para o recebimento do benefício assistencial (LOAS) para 70 anos de 

idade; 

- Exclui as regras de transição vigentes; 

- Impede a cumulação de aposentadoria e pensão por morte; 

- Regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres; 

- Fim das condições especiais para a aposentadoria dos professores; 

- Exigência de contribuição mínima de 25 anos para ter acesso a previdência. 

RECOMENDA: 

I - Ao Presidente da República Federativa do Brasil 

Que retire a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, tendo em vista a falta de 

transparência dos dados integrais relativos à Seguridade Social, sem estudos econômicos, 

atuariais e demográficos completos, e o amplo e legítimo clamor da sociedade contra a 

proposta legislativa, percebido em manifestações, especialmente, nos atos protagonizados 

pelas mulheres de todo o Brasil, no último dia 08 de março (Dia Internacional da Mulher). 

II - Ao Presidente da Câmara dos Deputados 

Que seja suspensa a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 no 

Congresso Nacional até que haja uma escuta ampla e democrática da sociedade, tendo em 

vista seu legítimo clamor contra a proposta legislativa, percebido em manifestações, 

especialmente, nos atos protagonizados pelas mulheres de todo o Brasil, no último dia 08 de 

março (Dia Internacional da Mulher); e que, de imediato, sejam instituídas as presidências das 

Comissões da Câmara dos Deputados para a realização de audiências e consultas públicas 

nas Comissões de Trabalho, de Seguridade Social, da Mulher, do Idoso, dos Direitos Humanos 

e Minorias, de Legislação Participativa e de Constituição e Justiça, no intuito de garantir a 

análise de estudos econômicos, atuariais e demográficos completos e a devida transparência a 

todos os dados da Seguridade Social. 

Darci Frigo 

Presidente 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativa à alteração das 

regras da seguridade social. 

________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, volto à tribuna para mais uma vez reforçar nossa posição de condenar na sua 

totalidade a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, a PEC da Reforma da 

Previdência 

Nós precisamos manter uma grande mobilização. Reforçamos aqui o chamamento ao conjunto 

dos trabalhadores urbanos e rurais, professores, policiais, militares para uma grande cruzada 

contra esta reforma da Previdência, contra o texto da PEC 287/16. Que nós possamos derrotá-

la na sua totalidade. Não há espaço para consertá-la. 

Da mesma forma, condenamos também o Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, que é 

mais uma proposição que o Governo Federal tenta colocar como única alternativa para salvar 

os Estados, mas, de um lado, acaba com o seu patrimônio e, do outro, sangra os servidores 

públicos de todo o Brasil. 

O Estado de Minas Gerais têm sido colocado no olho desse furacão. Na verdade, quem 

quebrou o Estado não foram os servidores. Não é justo, não é razoável, neste momento em 

que o Governo Federal quer impor essas condições, que nós possamos permitir isso neste 

plenário. 

Precisamos ter coerência. Que o conjunto dos Deputados tenha coerência com aquilo que 

decidiu em dezembro do ano passado, ou, cada vez que for derrotado, o Governo vai reeditar a 

proposta e criar esse constrangimento para a Câmara dos Deputados. Nós tomamos a decisão 

soberana de como entendíamos que os Estados deveriam fazer a recuperação fiscal, ou seja, 

sem sangrar os servidores, sem vender seu patrimônio. 

Que esta Casa possa ter a coerência e rejeitar o PLP 343/17. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado. 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Disposição do Governo Temer de negociação e reformulação da proposta de reforma da 

Previdência enviada à Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. JONES MARTINS (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em entrevista 

coletiva concedida há pouco, o Relator da PEC da Reforma da Previdência, Deputado Arthur 

Oliveira Maia, anunciou a disposição do Governo Temer em negociar e reformular as regras da 

reforma da Previdências em quatro pontos fundamentais: aposentadoria rural, benefício de 

proteção continuada, aposentadoria de professores e policiais e regra de transição. 

Há um diálogo, Deputado Angelim, muito aberto na sociedade brasileira. O Governo está 

sensível a esse diálogo e também à base. A base, sem alarde, sem barulho, tem sim, nas 

reuniões internas, tanto no PMDB quanto nos outros partidos, cobrado dele alguma 

flexibilização, se possível. 

Essa disposição de hoje mostra que esse debate está aberto, que o Governo é sensível e que 

a sociedade tem feito seu papel, legitimamente. E esta Casa, sensível que é, também haverá 

de cumprir o seu papel de legislar, sempre com o horizonte de que a reforma é necessária. 

Algo há de ser feito. Se nós queremos garantir a aposentadoria no futuro, temos de fazer uma 

reforma agora. O tamanho dessa reforma e o tamanho dessa dor é que nós temos que 

negociar, conversando, dialogando muito. 

Para aqueles que gostam de tachar o Governo disto ou daquilo, há uma prova cabal: ele 

demonstra que está aberto ao diálogo, que quer o debate, que quer o melhor para o País, 

sempre ciente e consciente de que a reforma é necessária. 

Muito obrigado, Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita de entidades de classe do País à Liderança do PT na Câmara dos Deputados, para 

manifestação contra a reforma previdenciária. Tentativa do Governo Michel Temer de 

persuasão de Parlamentares para aprovação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 

Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do Regime de Recuperação Fiscal dos 

Estados e do Distrito Federal. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Presidente Pedro Uczai, peço 

a divulgação do meu pronunciamento nos Anais da Casa e no programa A Voz do Brasil.  

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, recebi, aqui na Liderança do PT, os dirigentes e as 

dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Correntina, que 

trouxeram 6 mil assinaturas contra a reforma da Previdência. Eles foram recebidos também por 

vários Líderes da base do Governo. Recebi ainda manifestação do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ibitiara, na Bahia, contra a reforma da Previdência.  

Quero saudar, na pessoa dos diretores dessas duas entidades sindicais, os trabalhadores em 

educação e os trabalhadores rurais da Bahia e de todo o Brasil. 

De fato, ontem o povo brasileiro teve uma grande vitória: impedir que o Projeto de Lei 

Complementar nº 343, sendo aprovado, imponha aos Estados o arrocho salarial dos 

professores, policiais civis, policiais militares, bombeiros, enfim, dos servidores, não só do 

Executivo, mas também do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública. 

Nós temos a Lei Complementar nº 156, de 2016, oriunda do Projeto de Lei Complementar nº 

257, que foi aprovado sem condicionar a ajuda a privatizações inconvenientes, como faz o PLP 

343, sem condicionar a ajuda a arrocho salarial e sem impedir investimentos. 

O PLP 343, de 2017, quer impedir que os Estados peguem empréstimos para fazer 

investimentos. Eles só poderão pegar empréstimos para pagar juros. 

Então, o Governo pode renegociar as dívidas dos Estados com base no PLP 257, de 2016. Ele 

não precisa aprovar o PLP 343 para fazer isso. Os Deputados da Casa, inclusive da base do 

Governo, demonstraram que não aceitam isso. 
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Agora, até segunda-feira, Michel Temer e sua direção vão tentar pressionar os Deputados a 

aprovar o PLP 343. Nós temos que nos manter firmes contra a reforma da Previdência e o 

arrocho salarial e a favor da renegociação das dívidas dos Estados de acordo com as 

condições fiscais de cada Estado.  

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade às proposições sobre terceirização do trabalho e renegociação da dívida dos 

Estados com a União e às propostas do Governo Federal de reforma trabalhista e 

previdenciária. Compromisso de exercício do mandato parlamentar em defesa dos direitos dos 

trabalhadores. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI e como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Governo ilegítimo, golpista e antidemocrático tenta diariamente prejudicar a vida dos cidadãos 

menos favorecidos do nosso País. Dia após dia, vemos esta Casa votar medidas e projetos em 

desfavor da nossa população. Mas lutamos arduamente para derrubá-los! 

Foi votado aqui, por exemplo, o projeto sobre a Lei da Terceirização. Eu votei contra, pois 

compreendo que liberar totalmente a terceirização e a contratação temporária em nosso País é 

uma forma de precarizar as relações de trabalho e enfraquecer os direitos trabalhistas. Eu até 

compreendo que exista a terceirização na área-meio, mas não concordo com que seja 

estendida para a área-fim. É óbvio que empresários que já têm, de certa forma, dificuldade de 

honrar direitos trabalhistas vão aproveitar a lei para priorizarem a mão de obra terceirizada e 

para se sentirem mais desobrigados de respeitar direitos dos trabalhadores e das 

trabalhadoras. Mais trabalhadores e trabalhadoras correrão riscos de vida, terão salários 

reduzidos, enfrentarão maior rotatividade e terão menos direitos. As mulheres serão muito 

prejudicadas, pois mais empresas vão preferir não contratá-las, para evitar a concessão de 

licenças-maternidade, por exemplo. 

Também sou contra a reforma trabalhista, por muitos motivos. Por exemplo, a reforma 

trabalhista traz, no seu texto, a figura do trabalho intermitente, que é o trabalho contratado por 

hora. Isso é um absurdo, porque desobriga que o trabalhador tenha 13º salário, FGTS e 

seguro-desemprego. Então, é mais um passo para prejudicar o trabalhador e a trabalhadora. 
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Além disso, essa proposta sobrepõe o negociado ao legislado, ou seja, detona a Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT. Como a correlação de forças é desigual, o empresário pode propor 

acordos que beneficiem somente o lucro dele, mesmo contrariando a lei, e o empregado terá 

de aceitar. Na prática, isso vai permitir que se utilize o desemprego e a pobreza das pessoas 

para contratá-las por um prato de comida ou por um salário mísero. 

Portanto, nesta Casa eu vou votar contra tudo o que venha a prejudicar o trabalhador e a 

trabalhadora do meu País. 

Falo agora sobre a reforma da Previdência. Eu sou membro da Comissão Especial que analisa 

a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, e vi ali os argumentos do Governo 

sendo desmontados, um a um, por especialistas da área de seguridade e economia. Essa 

reforma previdenciária praticamente liquida a previdência pública, porque aumenta a idade 

mínima para 65 anos, inclusive para mulheres e trabalhadores rurais, e o tempo de 

contribuição para 49 anos, condenando grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras a 

não se aposentarem. Também desvincula do salário mínimo o valor dos benefícios para 

pessoas idosas ou com deficiência incapacitadas para o trabalho. Trata-se do nosso conhecido 

BPC - Benefício de Prestação Continuada. Estamos lutando muito para evitar que os 

Benefícios de Prestação Continuada venham a ser prejudicados, como propõe este Governo. 

O que o Governo Federal está apresentando como reforma é, na verdade, o desmonte da 

Previdência, pois acaba com direitos de trabalhadores e de trabalhadoras, de brasileiros e de 

brasileiras, e esvazia a previdência pública, abrindo espaço para os planos de previdência 

privada. Ora, se os trabalhadores e trabalhadoras não vislumbrarem a possibilidade de se 

aposentarem, vão desistir de contribuir. Isso, é óbvio, quebrará a previdência pública, abrindo 

mercado para os bancos e seus planos de previdência privada. 

Os impactos dessa proposta de reforma serão profundos nos indicadores sociais brasileiros, 

com aumento do nível de pobreza e efeitos negativos na economia dos pequenos Municípios. 

Os grandes também serão prejudicados, mas os pequenos Municípios serão ainda mais 

prejudicados. 

Reafirmo este compromisso com os trabalhadores e as classes menos favorecidas do nosso 

País: votarei contra mais esse absurdo proposto pelo Governo. 

Sr. Presidente, como foi visto nesta Casa, de forma pública, um membro do Governo, que 

chegou inclusive a ser Relator por ocasião da admissibilidade da matéria, tratou os 

trabalhadores e trabalhadoras como vagabundos. Inclusive há um vídeo que está sendo 

bastante difundido. 

Então, que autoridade gente que olha trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e 

aposentadas como vagabundos tem para fazer uma reforma como essa? Nós vamos ser 

contra essa reforma, porque não consideramos trabalhadores e trabalhadoras como 

vagabundos, como pensam alguns membros do Governo. 

Mas não é só isso. Lá mesmo, o Relator da PEC 287 chegou a tratar as Santas Casas, a rede 

de saúde filantrópica, meu querido Padre e Deputado Luiz Couto, como pilantropia. Podem até 

existir pilantras nessa rede, mas eu não posso concordar com que toda a rede filantrópica 

neste País seja de pilantras. Eu acho que dizer isso é uma desfeita sobretudo a quem trabalha 

com saúde. São 200 milhões de procedimentos. Eu lamento profundamente que alguém que 

tenha esse tipo de comportamento esteja relatando exatamente essa reforma tão cruel, 

tratando como se fossem pilantras essas casas que prestam relevantes serviços. Eu acho que 

essa linguagem não faz bem ao nosso País. 
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Essa reforma começa a enfrentar dificuldades. Existem dados. O próprio Presidente golpista já 

os avalia. Pesquisas foram realizadas, membros desta Casa foram ouvidos. 

Destaco, senhoras e senhores, que manchetes da grande mídia noticiaram hoje que o Palácio 

do Planalto reconhece dificuldade para aprovar esse absurdo na forma como foi enviado para o 

Congresso Nacional. O Governo já sabe que não tem número e que essa proposta, se fosse 

votada hoje, seria derrotada. 

Levantamento do Estadão mostra que ao menos 256 Parlamentares desta Casa são contrários 

a essa reforma previdenciária que foi apresentada. Desses, Sr. Presidente, 60% são de 

partidos da base aliada de Michel Temer. No PMDB, partido do ilegítimo Presidente da 

República, dos 64 Parlamentares, 16 declararam que são contra essa reforma. No PSDB - 

também participou desse projeto e entristece a classe brasileira porque é aliado incansável do 

golpe -, 18 dos seus 47 integrantes dizem que votarão contra essa proposta. E o PSB, mesmo 

ocupando o Ministério de Minas e Energia, tem 35 Parlamentares que se declaram contra essa 

proposta. 

Portanto, essa proposta, como está, eu acredito, não passará nesta Casa. 

Ao estender o cronograma para negociar a proposta, como noticiado pela Agência Reuters, o 

Palácio do Planalto admite que não tem, na base aliada, o número de Deputados necessários 

para aprovar medidas tão cruéis ao povo brasileiro como as dessa reforma da Previdência. 

Eu quero louvar Parlamentares que, independentemente de sua posição política, estão nessa 

trincheira de guerra, de luta, para impedir que esse crime aconteça. 

Sr. Presidente, menciono agora o Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, que trata da 

renegociação das dívidas dos Estados. Esse projeto prevê a suspensão por 3 anos do 

pagamento das dívidas com o Tesouro Nacional. Em troca, os Estados terão que adotar uma 

série de contrapartidas, como a privatização de empresas estaduais e o aumento da alíquota 

dos servidores públicos para o regime da Previdência. Como o Presidente percebe que não 

consegue aprovar aqui a reforma previdenciária, ele a insere no PLP 343. Certamente será 

derrotado aqui. Tenta fazer por fora aquilo que este Parlamento não aceita. 

Segundo eles, essa seria uma das tentativas de solução para conter a crise. É importante 

destacar que os Estados endividados não terão que adotar uma ou outra contrapartida, e sim 

todas elas. Haverá soma de condicionantes. Será "e", não será "ou". É importante ressaltar que 

esses condicionantes só incluirão três Estados. Todos os demais ficarão excluídos. É 

necessário que a população entenda o que este Governo está propondo como condicionantes 

para que os Estados possam renegociar suas dívidas. Mencione-se a reforma da Previdência, 

em relação a que o Governo deverá ser derrotado aqui, e ele quer forçar que ela seja 

autorizada pelo Parlamento por meio do PLP 343. 

Lembro, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que, no final de 2016, uma proposta já havia sido 

enviada, o PLP 257, mas quase todos os Parlamentares compreenderam que não teriam como 

aprovar o projeto na forma como ele veio para cá. Algumas contrapartidas foram então 

retiradas do texto, com o objetivo de propiciar mais liberdade aos Estados para reequilibrarem 

suas contas. Agora o Ministro da Fazenda anuncia que aquele projeto que nós aprovamos aqui 

não é o projeto que lhe interessa e está novamente trazendo a esta Casa a proposta original, 

que é uma proposta draconiana, mais dura do que a anterior, que esta Casa já derrotou. 
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O mais grave é que ele nem sequer mandou o projeto para discutirmos os vetos. Ele veta o 

projeto, não permite, Deputado Angelim, meu querido Deputado do Acre, que esse projeto 

venha à nossa apreciação. 

Essa proposta aproveita a situação falimentar dos Estados e endurece ainda mais a proposta, 

no sentido de prejudicar a situação previdenciária dos Estados, que é exatamente a base 

ideológica deste Governo. 

Ora, Sr. Presidente, a sociedade não pode ficar prejudicada, independentemente de quem foi 

responsável por essa dívida. Não estamos aqui entrando na busca de quem foi o culpado, se 

foi o governo A ou o governo B, porque é a população que paga caro por isso.  

Há Estados que detêm grande parte da dívida. É o caso do Estado do Rio Grande do Sul. 

Outro dia, despachando com o Ministro Eliseu Padilha, ele disse: "Desde 1922, nenhum 

Governo se elege no Rio Grande do Sul, porque, desde esse ano, o Rio Grande do Sul está 

quebrado". Isso foi dito pelo Ministro Eliseu Padilha. Então, o Estado está quebrado há 

bastante tempo. Quanto ao Rio de Janeiro, nós sabemos o que está acontecendo atualmente. 

Em relação a Minas Gerais, novamente escutamos pronunciamentos políticos a respeito do 

que aconteceu. Quem o quebrou? Não foi o Governo que está lá, não foi o PT que o quebrou. 

Foram outros Governos que antecederam o Governo do PT em Minas Gerais. Temos que ser 

mais honestos com a sociedade. Temos que saber quem é quem nesse jogo. 

É preciso também dar uma compensação para os Estados que estão mais organizados, como 

é o caso do Piauí. Nós queremos sim colaborar com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro e com 

o Rio Grande do Sul, mas não aceitamos que o Pará, o Piauí, o Maranhão e Pernambuco 

fiquem excluídos desse valor, um valor que diz respeito a todo o povo brasileiro. Se a União 

deixar de arrecadar cerca de R$ 7 bilhões ao ano, será necessária alguma medida que 

compense os Estados que não se endividaram e que continuarão contribuindo normalmente 

com a União. Como eu disse, o que se deixará de recolher por ano é da ordem 7 bilhões. 

Durante 3 anos, serão 21 bilhões. Se houver renovação por mais 3 anos, serão 42 bilhões. Se 

a União deixar de recolher esse dinheiro, ele não será devolvido aos outros Estados. 

Então, não tem sentido aprovarmos isso e deixarmos que sejam quebrados os Estados que 

ainda não quebraram. Esse é o apelo que estamos fazendo. 

Por esses motivos, o tema precisa ser discutido com responsabilidade, para que o impacto de 

quem venha a pagar a conta não seja mais elevado, principalmente nas áreas mais frágeis da 

sociedade. É preciso que o Congresso Nacional tenha coragem de tributar o andar de cima, 

porque quem está pagando a conta é a base da pirâmide. Só os pobres são sacrificados. 

Quando se usa a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, originária da PEC 55, para congelar 

concurso público e correção salarial por 20 anos, é o estudante da escola pública que vai ficar 

prejudicado em toda a sua geração, é o cidadão que vai ter menos acesso ao hospital público. 

A lógica do Estado mínimo é sufocar o Estado de inclusão social para beneficiar aqueles 

setores que já são tão beneficiados, os setores privados. Vale lembrar que o Estado de bem-

estar social foi assegurado pela nossa Constituição Federal de 1988, embora saibamos que os 

golpistas desta Casa já rasgaram nossa Constituição uma vez. Não seria de se espantar se a 

rasgassem novamente. 

Sou contra qualquer medida que afete os trabalhadores e trabalhadoras do nosso País. Lutarei 

sempre para que a base da pirâmide social não seja prejudicada e para que os homens e 

mulheres mais humildes deste Brasil voltem a ter sonhos e conquistas como tiveram nos 13 

anos do Governo do Partido dos Trabalhadores, que contribuiu fortemente para fazer a 
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inclusão social, contribuiu para melhorar as universidades, os institutos federais, para 

estabelecer o Bolsa Família, levar água ao sertão. É isso que não poderemos esquecer aqui. 

Peço aos Srs. Deputados que lutemos fortemente aqui para que sejam incluídos no PLP 343 

os demais Estados da Federação. 

Quero dizer publicamente que estamos solidários ao povo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro 

e do Rio Grande do Sul, independentemente de quem o prejudicou. O povo não pode sofrer. 

Não poderemos excluir os demais homens e mulheres dos outros Estados que também 

precisam, naturalmente, do nosso voto, do nosso apoio, precisam de recursos para investir no 

desenvolvimento desses Estados. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Defiro o pedido de V.Exa. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento, pela Câmara Municipal de Taperoá, Estado da Paraíba, e pela Federação 

de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROIFES de notas de repúdio à Proposta de Emenda 

à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social. 

________________________________________ 

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

Municipal de Taperoá, na Paraíba, encaminhou à bancada paraibana na Câmara dos 

Deputados, nota de repúdio, aprovada por unanimidade, à Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, de 2016, solicitando aos Srs. Deputados que votem contra a referida PEC. Disseram 

ainda que vão acompanhar a votação, e aqueles que votarem a favor dessa PEC não terão o 

apoio deles nas eleições de 2018. 
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A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino 

Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROIFES, também encaminha a esta 

Casa nota de repúdio, demonstrando que é inaceitável a aprovação da PEC 287. 

Sr. Presidente, solicito que os dois documentos sejam registrados nos Anais desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Deputado Luiz Couto, defiro o seu requerimento e 

determino que seja dada divulgação ao seu pronunciamento. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Câmara Municipal de Taperoá - PB  

Casa Corsino de Farias Souza 

Taperoá-PB, 17 de março de 2017 

Aos Excelentíssimos senhores Deputados Federais do Estado da Paraíba: 

Pedro Cunha Lima, 

Veneziano Vital do Rêgo, 

Aguinaldo Ribeiro, 

Hugo Mota, 

Manoel Júnior, 

Welington Roberto, 

Efraim Filho, 

Wilson Filho, 

Rômulo Gouveia, 

Luiz Couto, 

Damião Feliciano e 

Benjamin Maranhão. 

Nota de Repúdio 

Considerando os deveres institucionais dos ocupantes de cargo de Vereador no legislativo 

mirim de Taperoá-PB; 

Considerando a realização de várias manifestações populares no município de Taperoá-PB; 

Considerando a deliberação do Plenário da Câmara Municipal de Taperoá-PB na Sessão 

Ordinária do dia 17/03/2017. 

Encaminhamos a Vossas Excelências, na condição de representantes do povo taperoaense, 

compreendido por homens e mulheres de bem, formados em sua grande maioria por 
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agricultores, professores, comerciantes, servidores públicos, entre outros, e dos jovens, que 

participam ativamente do nosso cotidiano, que, após discussão em Plenário, de forma 

unânime, nota de repúdio a PEC 287/2016, que foi encaminhada pela Presidência da 

República do Brasil, ora em tramitação no Congresso Nacional, requerendo a posição contrária 

de Vossas Excelências , de modo a não retirar direitos e garantias dos trabalhadores 

brasileiros. 

Por fim, cumpre-nos, ainda, informar que adotaremos igualmente posição política de não 

acompanharmos nas eleições que se avizinham os parlamentares que por ventura venham a 

posicionar-se em favor da referida PEC. 

O presente vai encaminhado de forma individual para cada Gabinete Parlamentar, pelos 

correios e por e-mail institucional. 

Do que para constar, lavrou-se o presente termo, que segue assinado por todos os vereadores. 

Respeitosamente, 

Severino José de Brito 

Presidente da Câmara - PMDB 

Antônio Vieira de Queiroz 

Vice-Presidente - DEM 

Maria Sileide Barreto Pinto 

1º Secretário - PSDB 

George Pereira de Souza 

2º Secretário - PSDB 

José Macilon Alves Melquíades 

Vereador - PROS 

Ailton Paulo de Souza 

Vereador - PMDB 

Geovânio Gonzaga de Araújo 

Vereador - PTB 

Demilro Júnior Domingos Alves 

Vereador - PTB 

Gerôncio Hilário de Gouveia 

Vereador -PHS 

Francisco Ronaldo Bezerra Victor 

Vereador - PSD 
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Fábio Mota Sobral 

Vereador - PMDB 

 

O PROIFES-Federação vem por meio desta ressaltar que considera inaceitáveis na Reforma 

da Previdência os pontos abaixo: 

1. Mudança na forma de cálculo da aposentadoria para os atuais servidores. 

A Emenda Complementar (EC) 41, de 19/12/2003, extinguiu a aposentadoria integral e paritária 

para os servidores ingressantes após essa data. Para os que entraram no serviço público antes 

disso, contudo, foi criada regra de transição que, em determinadas condições, permitiu-lhes a 

preservação da aposentadoria integral e paritária. A proposta atual, de forma abrupta, acaba 

com esse direito para os que tiverem menos de 45 anos (se mulheres) e 50 anos (se homens). 

2. Utilização da idade como base para a aplicação de regras de transição 

O corte proposto pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287 se baseia apenas na 

idade e não no tempo de contribuição que as pessoas já têm. Essa é uma lógica perversa e 

injusta, pois pessoas que contribuíram muito mais que outras podem ter prejuízos maiores. 

Exemplo: a) homem ingressante em 1995, com 27 anos, terá, caso a PEC seja promulgada em 

2017, 49 anos e perderá a integralidade e paridade dos proventos ao se aposentar, mesmo 

que trabalhe até os 75 anos, quando receberá 99% de sua média contributiva; b) já outro 

servidor, ingressante em 1998, com 32 anos, não perderá a integralidade e paridade, desde 

que trabalhe até os 75 anos (cumprimento o pedágio requerido pela PEC). Assim, no primeiro 

exemplo, uma contribuição de 48 anos resulta em aposentadoria de 99% da média das 

remunerações, enquanto no segundo exemplo, uma contribuição de 43 anos resulta em 

aposentadoria integral e paritária. 

3. Pedágio excessivo e penalizador 

O pedágio previsto no Art. 2º da PEC é extremamente elevado, pois exigirá que os servidores 

se aposentem com muito mais idade do que a própria nova regra proposta, que é de 65 anos, o 

que é inaceitável, tornando, inclusive, desiguais os tempos de contribuição. A Emenda 

Constitucional 47, por exemplo, ao considerar de forma conjunta idade e contribuição, 

estabeleceu critérios menos injustos. 

4. Fim da aposentadoria com 100% da média para quem cumpriu os requisitos 

A regra trazida pela EC41, que é a mesma para os filiados ao RGPS, permite alcançar a 

aposentadoria pela média das 80% melhores contribuições remuneratórias, desde que 

cumpridos todos os requisitos da aposentadoria voluntária. Ou seja, é garantida a totalidade da 

média. A regra proposta pela PEC 287, ao contrário, define que o servidor que cumprir todos 

os requisitos ainda será penalizado com a aplicação de um redutor de 76%. Para chegar à 

totalidade da média precisa, portanto, contribuir por 49 anos, o que é absurdo. 

5. Igualdade de idade e tempo de contribuição para homens e mulheres 

É absolutamente inaceitável que se ignore o papel social das mulheres em nossa cultura: a 

dupla jornada de trabalho das mulheres, em casa e no trabalho e o papel estruturador das 

mães. Nesse contexto, enquanto essa situação permanecer, não é justo acabar com a 

diferença de 5 anos de idade mínima e de tempo de contribuição entre os gêneros.  
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6. Fim da aposentadoria especial para professores 

A profissão de professor de educação infantil, fundamental e média, é essencial. É na escola 

básica que se alfabetiza, que se ensina os números, a ciência e a vida em sociedade. Hoje 

esses profissionais já são pouco valorizados: não ganham, na maioria dos estados e 

municípios, nem sequer o piso nacional, muitas vezes sendo obrigados a trabalhar em várias 

escolas, com grande número de alunos em sala de aula. Retirar-lhes a aposentadoria especial 

significará um desestímulo a mais, extremamente negativo para o País. 

7. Redução do valor das pensões 

Os valores e o acesso às pensões já têm sido objeto de sucessivas leis, nos últimos anos. A 

mudança na forma de cálculo do valor das pensões, conforme proposta pela PEC 287, trará 

nova redução drástica, com o estabelecimento de uma 'cota familiar' de apenas 50%, o que 

pode tornar o valor a ser recebido menor do que um salário mínimo. Tendo-se em conta que 

65% dos aposentados recebem apenas 1 salário mínimo, a diminuição da renda dos 

pensionistas desestruturará as famílias mais pobres e levará milhões de pessoas à miséria, 

reduzindo recursos que hoje respondem por parcela fundamental da economia dos pequenos 

municípios das regiões mais pobres do País. 

8. Prejuízo às aposentadorias por moléstia profissional e doenças graves, incuráveis ou 

contagiosas 

Esse prejuízo se dá em duas vertentes. Em primeiro lugar, com a mudança do conceito de 

invalidez para 'incapacidade permanente' para o trabalho, Assim, será muito mais difícil que 

pessoas portadoras de moléstias profissionais, doenças graves, incuráveis ou contagiosas 

possam se aposentar, porque terão que provar, antes disso, estar 'permanentemente 

incapacitadas' para o trabalho, ou seja, não passíveis de qualquer tipo de 'readaptação'. Em 

segundo lugar, só os que sofrerem acidentes de trabalho terão direito aos 100% da média 

contributiva. Os demais, ou seja, os acometidos de moléstia profissional, doenças graves, 

incuráveis ou contagiosas, terão seu proventos diminuídos com a aplicação de um redutor 

(51% mais 1% por ano de contribuição). 

9. Impossibilidade de acúmulo da pensão 

Esta medida afetará de maneira cruel uma parcela muito significativa da população, 65%, que 

recebe aposentadoria de um salário mínimo. Assim, com o falecimento de um dos cônjuges, no 

casal de idosos, reduzirá drasticamente a renda familiar do pensionista, que terá imensa 

dificuldade para fazer frente às suas necessidades básicas. 

10. Fim do direito ao abono permanência para todos 

O abono de permanência é uma forma de incentivo para que as pessoas mais experientes e 

qualificadas permaneçam na ativa, contribuindo para a qualificação do serviço público. A PEC 

287, entretanto, em seu Art.2º §6º, só garante esse direito a homens com mais de 50 anos ou 

mulheres com mais de 45 anos na data da eventual promulgação da respectiva Emenda. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos ao novo Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Antônio Borges 

Dias. Expectativa de aprovação da Medida Provisória nº 752, de 2016, sobre diretrizes gerais 

para a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria, com inclusão de dispositivo sobre 

manutenção de apoio à Polícia Rodoviária Federal nas rodovias privatizadas. Exaltação dos 

trabalhos da Comissão Especial da reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Pedro Uczai, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu amigo Deputado Onyx Lorenzoni, 

que está concedendo aos colegas a oportunidade de falar antes do seu pronunciamento no 

Grande Expediente. 

Em segundo lugar, eu quero parabenizar e desejar boa sorte ao novo Diretor-Geral da Polícia 

Rodoviária Federal, Renato Antônio Borges Dias. Ontem, realizou-se a solenidade de 

transmissão do cargo da ex-Diretora-Geral Maria Alice Nascimento Souza para ele. 

 

Estiveram presentes à solenidade o Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, entre outros 

Ministros, Senadores, Deputados Federais e colegas da Polícia Rodoviária Federal numa 

demonstração de prestígio e amizade a Renato Antônio Borges Dias, a quem eu desejo boa 

sorte. 

Ainda tratando da Polícia Rodoviária Federal, eu quero dizer que fiz parte da Comissão que 

analisou a Medida Provisória nº 752, de 2016, que trata da permissão de novas parcerias para 

ferrovias, aeroportos e estradas.  

No projeto de lei de conversão que substituiu a medida provisória, nós tentamos estabelecer 

que houvesse o comprometimento da empresa parceira de manter e apoiar postos da Polícia 

Rodoviária Federal na rodovia concedida. Isso valoriza a rodovia, beneficia o usuário e, sem 

sombra de dúvida, é de extrema importância.  

Esse item não foi aprovado na Comissão ontem, mas ele virá para o plenário da Casa. Eu não 

tenho dúvida nenhuma de que os meus colegas Deputados e Deputadas e eu o aprovaremos, 

de forma que as empresas que assumirem rodovias, vão se comprometer a ajudar e valorizar a 

nossa Polícia Rodoviária Federal. 
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Eu também gostaria de dizer que estou muito contente, para desgosto, para desespero e para 

tristeza do PT, do PCdoB, da Rede, do PSOL e de todos os partidos que estão fazendo as 

piores previsões do mundo, porque estamos conversando e fazendo um trabalho muito bem-

feito na Comissão Especial da reforma da Previdência, com o nosso Relator, Deputado Arthur 

Oliveira Maia. 

As demandas estão sendo encaminhadas, e os problemas detectados na reforma da 

Previdência - que a torna muito pesada e muito forte - estão sendo avaliados. Hoje o Deputado 

Carlos Marun, juntamente com o Deputado Arthur Oliveira Maia, estiveram com o Presidente 

Michel Temer, que já autorizou modificações na proposta em relação a cinco temas: regra de 

transição, aposentadoria rural, Benefício de Prestação Continuada, pensões e aposentadorias 

especiais de professores e policiais. Isso mostra que o Presidente Temer e a nossa equipe são 

democráticos e têm diálogo com a sociedade e com os Deputados. 

A reforma da Previdência, conforme eu sempre disse, é importante e precisa ser feita, mas 

precisa também ser lapidada. É isso o que nós estamos fazendo. Ela precisa ser justa para o 

País e também para os nossos usuários da Previdência - os que já estão aposentados e os 

futuros aposentados. 

Eu também quero dizer que estou muito feliz, porque as votações que temos feito aqui têm 

dado resultado para o Brasil. Nós já temos a redução da inflação e dos juros, a economia já 

começou a crescer, e os nossos investidores estão acreditando no País. Isso é muito bom e 

muito importante. 

Eu sei que há pessoas que ficam tristes aqui, Deputados Federais que querem que o mundo 

pegue fogo. Mas não dá, porque o Governo é bom, nós estamos dialogando, e a tendência é 

melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar ainda mais! 

Muito obrigado, meu Presidente Pedro Uczai.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Compromisso público registrado em cartório de posicionamento do orador contra a retirada de 

direitos de trabalhadores e aposentados e contra aumento de impostos. Posicionamento do 

orador contrário à reforma da Previdência. Defesa de novas eleições presidenciais, de 

convocação de Assembleia Constituinte exclusiva, de reforma política, de auditoria da dívida 

pública e de combate a fraudes e sonegações. 
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________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero saudar todos e todas e dizer que o meu compromisso é público e registrado em cartório: 

não voto nenhum projeto que retire direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos 

aposentados; não voto nenhum projeto que aumente os impostos das pessoas mais pobres. 

Sou totalmente contrário à reforma da Previdência, que é uma maldade, uma injustiça, uma 

crueldade principalmente com as mulheres, que irão trabalhar por um vida inteira e nunca se 

aposentar.  

Defendo novas eleições e uma Constituinte exclusiva. Defendo que se faça a reforma política, 

a auditoria da dívida pública, o combate às fraudes e sonegações.  

Não à reforma da Previdência! Nenhum direito a menos!  

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposição de reforma previdenciária. Defesa de novas eleições presidenciais e de 

convocação de Assembleia Constituinte para elaboração da reforma política. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Quero saudar a 

todos e a todas. 

Meu compromisso é público, registrado em cartório. Não voto nenhum projeto que retire direito 

dos trabalhadores, dos aposentados, dos servidores públicos. Não voto projetos que 

aumentem impostos para as pessoas mais pobres. Sou totalmente contrário à reforma da 

Previdência, uma maldade, uma injustiça, principalmente para as mulheres, que podem 

trabalhar uma vida inteira e nunca se aposentar. 
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Defendo novas eleições, Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, a auditoria da 

dívida pública, a taxação sobre os bancos, o combate às fraudes e às sonegações. 

Não à reforma da Previdência! Nenhum direito a menos! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com o anúncio de revisão do texto da proposta de reforma da Previdência Social pelo 

Governo Federal. Solidariedade a trabalhadores brasileiros em mobilização pelo País contra a 

proposição. 

________________________________________ 

O SR. JULIÃO AMIN (PDT-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, telespectadores, nós usamos a tribuna desta Casa para comemorar a vitória 

da classe trabalhadora. 

Hoje assisti a jornais anunciarem o propósito do Governo Federal de recuar em fazer a reforma 

da Previdência Social. Isso se dá, Sr. Presidente, em razão da organização da classe 

trabalhadora, que se mobiliza neste País, preocupada com o seu futuro. Ela sabe que essa 

proposta de reforma condena o cidadão, condena o trabalhador, condena a família da classe 

trabalhadora a um futuro incerto. 

Quero me congratular com esses bravos companheiros, com os dirigentes do movimento 

sindical, por essa vitória. A classe trabalhadora começa a despertar.  

Tenha certeza, Sr. Presidente, de que essa seria a maior injustiça que se iria fazer contra a 

classe trabalhadora. 

O Governo precisa dar outras explicações, Sr. Presidente. Por exemplo, eu tenho recebido - e 

V.Exa. talvez tenha recebido também - mensagens que mostram uma lista de devedores da 

Previdência Social. Essa lista contém grandes conglomerados de empresas que apresentam 

lucros imensos. 
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Eu tive a oportunidade de dizer, ontem, numa audiência pública, que estabelecimentos 

bancários apresentam, de 3 em 3 meses, nos seus balanços financeiros, lucros imensos. E 

esses estabelecimentos são apontados como devedores da Previdência Social. 

O trabalhador brasileiro não pode pagar, de maneira nenhuma, pelo conforto daqueles que 

usufruem do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, do seu sacrifício no dia a dia. 

Isso precisa ser esclarecido. A população brasileira, que contribui, que paga mensalmente os 

seus tributos, precisa ter informações. Isso não pode ficar engavetado, no anonimato. 

Isso é muito grave. Eu gostaria de fazer essa denúncia ao próprio Ministério Público, que 

muitas vezes procura detalhes e esquece os grandes problemas.  

Sr. Presidente, isso é crime de apropriação indébita. Alguém precisa tomar uma providência. E 

quem tem que tomar providência? Aqueles que têm competência para isso, àqueles que, 

institucionalmente, foi delegado tomar estas providências: mandar apurar, denunciar e 

processar. Nós esperamos isso, e tenho certeza de que a classe trabalhadora está atenta para 

isso. Ela não pode, de maneira nenhuma, pagar por aquilo que não consumiu, que não 

usufruiu. 

Então, eu envio daqui o meu abraço e acima de tudo a minha solidariedade à classe 

trabalhadora. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Amaral) - Deputado Julião Amin, eu aproveito esta oportunidade 

para registrar que a Vereadora Luciene de Fofinho, da Câmara Municipal d a cidade de 

Bayeux, lembrou hoje o transcurso dos 25 anos do falecimento do grande líder Lourival 

Caetano.  

Os grandes líderes jamais morrem. Tornam-se poeira estelar, que ilumina o nosso dia a dia. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Necessidade de realização da reforma previdenciária. Posicionamento do orador acerca da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade 

social. 

________________________________________ 

O SR. PROFESSOR VICTÓRIO GALLI (PSC-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna desta Casa para manifestar meu apoio 

à reforma da Previdência. Mas, apesar de apoiar a reforma, reconheço que é preciso fazer 

várias ressalvas, as quais são salutares para todos nós, brasileiros. 

Gostaria de dizer, a priori, que, sem a reforma, em poucos anos não haverá Estado, por um 

fato muito simples: a falta de dinheiro nos cofres públicos. Não há dúvida sobre o caráter 

deficitário da Previdência e da seguridade social. 

Mas eu quero chamar a atenção de todos os colegas aqui do Congresso Nacional para o fato 

de que não podemos fechar os olhos para ignorar 426 bilhões que não são repassados pelas 

empresas ao INSS. O valor dessa dívida equivale a 3 vezes o chamado déficit da Previdência, 

mas esses números, levantados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não estão 

sendo levados em conta na reforma. 

Srs. Parlamentares, da lista divulgada recentemente na mídia sobre os devedores da 

Previdência constam nomes como: Banco do Brasil, BRADESCO, Caixa Econômica Federal, 

Marfrig, JBS, Vale e muitas outras gigantes do mercado nacional. Essas empresas, juntas, 

devem, no mínimo, 3 bilhões e 900 milhões, segundo valores atualizados em dezembro do ano 

passado. 

É preciso endurecer as normas contra os supostos fraudadores que deixam de pagar o INSS. 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 287, de 2016, precisa criar mecanismos mais céleres 

de apuração e cobrança, principalmente dos grandes devedores. Estamos tratando nessa 

reforma de idade, de tempo de contribuição, de regras de transição, mas não estamos dando o 

mesmo tratamento aos verdadeiros devedores da Previdência, que são as grandes empresas 

públicas e privadas. 

Temos que entender uma coisa: o Brasil precisa ser passado a limpo. Não podemos esperar 

acontecer o que aconteceu na Grécia e em Portugal. Precisamos ser proativos e tomar 

decisões com maturidade, e não de forma populista, como fez o PT em seus Governos. 

Portanto, caros colegas, o déficit da Previdência é real. Não há mais tempo para ficarmos de 

brincadeirinhas, ouvindo discurso de oposição que tenta jogar o Governo contra a população. 

A melhor reforma é aquela que dura por longo prazo. 

Sr. Presidente, solicito que o meu discurso seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) - O pedido de V.Exa. será deferido. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Associação à reclamação do Deputado Glauber Braga sobre veiculação, pelos meios de 

comunicação da Câmara dos Deputados, de matéria acerca da necessidade de aprovação da 

proposta do Governo Federal de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

um adendo: é impressionante a reação violenta dos que entram no site oficial da Câmara, 

inclusive cobrando de nós: "De onde vieram esses dados? Por que não cortam os seus 

próprios salários?" Enfim, é um tiro no pé, além de ser uma posição parcial no site da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Mas a reforma proposta atinge o Parlamento também. 

O SR. CHICO ALENCAR - Não, o debate é ótimo! 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Fica claro, e isso é muito importante, que a reforma 

também reforma a previdência dos Srs. Parlamentares. 

O SR. CHICO ALENCAR - Mas o Facebook da Câmara não pode se posicionar. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu recolho a reclamação e dou razão ao Deputado 

Glauber Braga. Vou analisar o que ocorreu. 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Manifestações de entidades de classe e Câmaras Municipais do Estado de Minas Gerais em 

protesto contra a reforma da Previdência. Produção, pelo orador, de material informativo para 

esclarecimento sobre medidas do Governo Federal com vistas à supressão de direitos sociais.  

________________________________________ 

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu tenho 

percorrido diversos Municípios de Minas Gerais, constatando dois aspectos muito importantes. 

O primeiro é a união das entidades de classe para barrar o desmonte da Previdência. O 

segundo são as iniciativas nas Câmaras Municipais, como na da minha terra natal, Urucânia, e 

também na de Ouro Preto, onde estive ontem, nesse 9 de abril. 

Todos os Vereadores de todos os partidos estavam fazendo moção de repúdio à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, e já articulando recolher declaração dos Deputados 

votados naqueles Municípios, para fazerem também uma moção de persona non grata. 

Então, com certeza, essas ações articuladas têm um resultado bem melhor do que colocar 80 

ou 100 mil pessoas aqui para não terem acesso a esta Casa, não terem acesso a nenhum 

Parlamentar e ainda serem recebidas com spray de pimenta e com gás lacrimogêneo. 

 

Quero parabenizar a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo e da cidade para 

barrar esse desmonte da Previdência, muito bem articulado também com a já consolidada 

terceirização e com o desmonte da CLT na tal reforma trabalhista. 

Por isso, estou apoiando também as campanhas, produzindo material, informando às 

trabalhadoras e aos trabalhadores deste País que há uma quadrilha no poder para retirar 

direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, que começou com o pré-sal, depois, veio o 

congelamento de gastos por 20 anos, e, agora, querem mudar a Lei de Terras, a Lei de 

Sementes e Cultivares, o ECA.  

Trata-se de uma série de mudanças na legislação que, na verdade, negam o Parlamento. Se 

votarem a tal reforma trabalhista, o Parlamento será negado, uma vez que passa a prevalecer 

o negociado sobre o legislado. Então, toda a legislação anterior não vale nada, não vale nada! 

Isso é negar o Parlamento, é negar as atividades de todos os Parlamentares. Isso é uma 

aberração, além de ser uma grande injustiça com os mais pobres deste nosso País. 

Então, vamos à luta, juventude e mulheres! As mulheres são as grandes injustiçadas nessa tal 

reforma e desmonte da Previdência: as professoras e as mulheres rurais. 

Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba contra a 

realização da reforma da Previdência. Indignação com medidas do Governo Federal 

supressivas de direitos sociais. Discordância com o estabelecimento de condições aos 

Governos dos Estados para renegociação de dívidas no âmbito do Projeto de Lei 

Complementar nº 343, de 2017, sobre instituição do Regime de Recuperação Fiscal dos 

Estados e do Distrito Federal.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, nessa sexta-feira nós estivemos numa audiência pública na Assembleia 

Legislativa da Paraíba convocada pela Deputada Estadual Estela Bezerra, da qual participaram 

representantes de diversas entidades, que disseram "não" à reforma da Previdência, que é o 

desmonte da nossa previdência pública. 

O Presidente Michel Temer, além de usurpador, ilegítimo, golpista e traidor, recebe agora o 

título de moedor de direitos, de destruidor de direitos. Ele está retirando o direito dos 

estudantes de estudarem em universidades no exterior através do programa Ciência sem 

Fronteiras; está fazendo uma cobrança excessiva para quem vai fazer o ENEM; e está 

retirando do debate, da discussão, a questão de gênero. É proibido falar da questão de gênero 

e do combate à homofobia. Ou seja, este é um Governo destruidor de sonhos e de realidades.  

Nós não podemos, de certo modo, Sr. Presidente, dizer que este Governo pode, agora, passar 

uma lã de mel na boca das pessoas para dizer: "Eu fiz algumas mudanças. Agora, o povo vai 

aceitar a reforma da Previdência". Não, não e não! Essa reforma veio para destruir direitos, e 

nós não podemos aceitá-la. 

E, mais do que nunca, o PLP 343 estabelece uma série de condições para que os Estados 

possam dialogar em relação a suas dívidas. Não dá para aceitar isso! Vamos fazer obstrução! 

Não queremos votar esse projeto, porque não queremos ser acusados de colocar os 

condicionamentos que o Deputado Esperidião Amin, quando Relator do projeto, na outra vez, 

retirou. 

Agora, este Governo está querendo manter esses condicionamentos para dizer: "São os 

Deputados que estão colocando isso aqui. Nós queremos dialogar". Que ele dialogue lá com os 

Estados que queiram fazer esse acordo! Agora, nós não podemos aceitar que se retire 

concurso público, que se retire plano de carreira, que se retire reajuste salarial dos servidores e 

que se coloque plano de demissão imotivada de servidores. 

Isso nós não podemos aceitar! Por isso, vamos votar contra esse projeto.  
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Fora, Governo Temer! Este Governo está destruindo o nosso Brasil e colocando-o num grande 

buraco. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade à Deputada Benedita da Silva diante de ataques contra a Parlamentar. Críticas à 

proposta de reforma previdenciária do Governo Federal. Protesto contra o corte de recursos 

orçamentários oriundos de emendas parlamentares para a segurança pública no Estado do 

Acre.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, primeiro, eu quero me solidarizar com a companheira Benedita da Silva. 

Deputada Benedita da Silva, quero dizer a V.Exa. que conhecemos a sua conduta e a de sua 

família, e não compactuamos com esses ataques que são feitos às famílias aqui em nosso 

plenário. E quem disse besteira no Hebraica é que tem que pagar pelo que falou, porque é 

racismo, sim. 

Agora, eu quero dialogar, Sr. Presidente, com alguns Deputados que se pronunciaram aqui. 

O Deputado que me antecedeu veio aqui defender o Governo do Michel Temer sobre essa 

reforma que, na verdade, não é uma reforma. Fazer reforma é uma coisa. Aliás, o primeiro a 

fazer a reforma foi o Presidente Fernando Henrique Cardoso - mas ele quer omitir isso -, em 

1996. Também Lula fez e outros Governos fizeram. Mas fazer reforma é uma coisa, Deputado 

Severino, querer acabar com a Previdência é outra história. 
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Aí, sim, é que eu vejo uma incoerência, porque S.Exa. vem aqui tentar fazer a defesa do Michel 

Temer. E essa reforma é perversa para os trabalhadores rurais, para os professores, para as 

donas de casa, para as mulheres que estão sendo igualadas. 

Então, faça a sua defesa. Se quer fazer a defesa do seu Governo, faça. Aliás, esse Governo 

não tem legitimidade nenhuma para fazer reforma, porque é produto de um golpe que ele 

próprio ajudou a dar. Portanto, isso tem que ficar bem claro aqui quando um Deputado vem se 

posicionar. Um Deputado do PSDB querer falar de moralidade? Eu não vejo Deputado do 

PSDB falar do primeiro escalão do Governo, que hoje está sendo investigado. Não falam de 

ninguém, não falam do Aécio Neves, não falam do Geraldo Alckmin, não falam do José Serra, 

que agora tem mais uma denúncia de receber propina no exterior. Eu não vi esse Deputado 

falar sobre isso; então, não adianta ser moralista, falar de incoerência aqui e ser incoerente 

com o discurso que está fazendo. 

Eu quero também me reportar a uma fala anterior sobre segurança pública. O Governo do Acre 

está fazendo todos os esforços... É um Estado que está na faixa de fronteira com os principais 

produtores de entorpecentes do mundo, Bolívia e Peru.  

O Governador e o Secretário Emylson Farias da Silva, junto com as forças de segurança, junto 

com a PM, junto com a Polícia Civil, junto com o sistema penitenciário, junto com a Polícia 

Federal e com outros órgãos, têm procurado, de maneira muito competente, fazer esse 

combate. Agora nós vamos ter a contratação de mais de 500 policiais das forças de segurança 

e estamos ampliando as vagas no sistema penitenciário, inclusive com o uso de tornozeleiras. 

O Governo, Presidente Alberto Fraga, está destinando 18 milhões de reais de um fundo para a 

segurança pública. Também é importante dizer que esses recursos de 70 milhões de reais são 

oriundos de emenda da bancada, de emenda impositiva, e não que o Michel Temer esteja 

fazendo uma dádiva ao Estado do Acre, não; isso foi decisão da bancada. 

No entanto, um Deputado que vem aqui, que não se valoriza, não valoriza a emenda que fez, 

cortada pelo Presidente da República, que de 70 milhões de reais ficou em 37 milhões de 

reais, não está nem valorizando seu próprio trabalho. 

Então quero repudiar o Presidente da República, porque o Acre está precisando dessa 

emenda. O Acre está precisando da emenda de ramais, que era de 154 milhões de reais, e 

agora é de 81 milhões de reais. Entretanto, o Michel Temer está de costas para o Acre. 

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento seja registrando no programa A Voz do 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - V.Exa. será atendido, na forma regimental. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária. Falta de legitimidade do Presidente da 

República, Michel Temer, para apresentação da matéria. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso tem publicado volumes de um 

livro - eu nem sei em que edição está - chamado Diários da Presidência. 

É muito interessante o capítulo em que Fernando Henrique Cardoso se refere à reforma da 

Previdência, momento em que ele fala do atual Presidente da República Michel Temer. 

Diz ele no livro: "A reforma da Previdência foi desfigurada". É assim que Fernando Henrique 

Cardoso descreve a atuação de Michel Temer, que há 21 anos era Deputado Federal e foi 

Relator da reforma da Previdência aqui na Casa. 

Mais do que isso, FHC faz, em seu livro, Diários da Presidência, a acusação de que Temer 

teria faltado com a verdade, pois muitas coisas importantes ele teria retirado - teria cedido em 

relação a elas. Ou seja, ele quer hoje que os Parlamentares se suicidem politicamente, sendo 

que, quando ele era Deputado Federal, ele mesmo aqui não teve a determinação e a coragem 

para fazer o que ele quer que outros façam hoje. 

É preciso lembrar que essa reforma também é conduzida por derrotados. Moreira Franco, nas 

últimas eleições, disputou vaga no Senado Federal pelo Rio de Janeiro e perdeu. Eliseu 

Padilha foi candidato a Deputado Federal do Rio Grande do Sul, mas não se reelegeu, ficou 

como suplente. Então, nós temos os derrotados querendo impor aos eleitos que se suicidem 

politicamente. 

A Previdência pode ser discutida? Pode. Ela pode ser reformada? Pode. Entretanto, em 

primeiro lugar, aquele que conduzir esse processo precisa ter a legitimidade política das urnas. 

Essa reforma da Previdência não é uma reforma, é o fim da previdência pública porque eles 

querem restringir direitos. Os agricultores brasileiros praticamente não conseguirão a 

aposentadoria. Eles querem retirar direitos porque hoje uma pessoa que recebe uma pensão 

não mais vai poder acumulá-la com a própria aposentadoria. E a pensão por morte, quando a 

pessoa for jovem, eles querem que possa valer apenas por alguns anos. Isso é 

indiscutivelmente retirar direitos.  

Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar uma reforma que restrinja e retire direitos 

porque ela tem um pecado original: o Presidente não tem legitimidade política para enviar a 

esta Casa uma reforma que liquide o capítulo da Constituição brasileira que garante a 

Previdência Social como um direito de proteger o cidadão brasileiro. 
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Então, nós vamos lutar e resistir. E quanto maior o número de pessoas que tomam 

conhecimento do que está em jogo, mais cresce a resistência à reforma e a adesão à ideia de 

que este Plenário rejeite a reforma da Previdência nesta Casa. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB por divulgação de 

nota contrária à proposta de reforma da Previdência Social apresentada pelo Governo Federal. 

Críticas ao Governo Michel Temer pelo encerramento do Programa Ciência sem Fronteiras, 

pelo fechamento de unidades do Programa Farmácia Popular e pela reforma previdenciária. .  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, primeiro, quero me congratular com a Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil, que publicou nota muito alinhada com o sentimento da população brasileira, contrário à 

reforma da Previdência Social. Ela se colocou ao lado dos mais pobres, ao lado dos excluídos, 

na luta para que não percam os direitos adquiridos, fruto de anos de luta do povo brasileiro. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero dizer que nós precisamos de uma definição sobre 

esta sessão. Nós temos um projeto importante para ser apreciado, o da renegociação das 

dívidas dos Estados. Necessitaremos, para a sua aprovação, de 257 votos. Há na Casa 

apenas 170 Deputados, um quórum baixíssimo, mas precisamos de uma definição.  

Eu lamento porque a situação do Estado do Rio de Janeiro, Estado que represento aqui, não é 

de pré-falência, é uma situação de pré-intervenção. A situação do Rio de Janeiro é caótica. Do 

ponto de vista financeiro, é ingovernável. Eu acho que o tempo já passou, que é quase 

impossível a recuperação com essa lógica da renegociação que querem apreciar nesta Casa. 

Concluo, Sr. Presidente. Eu estou aqui desde que a sessão foi aberta e ouvi muitos 

Parlamentares que usaram da palavra. Achei até engraçada a sessão, porque os 

Parlamentares que apoiam o Governo atual vieram aqui para criticar o PT, para criticar Lula, 

para criticar Dilma Rousseff. E já tem 1 ano o Governo de Michel Temer. Meu Deus do céu, 

será que não há uma coisa boa de Temer sobre a qual os Parlamentares venham aqui falar? 

Até os compreendo, porque este Governo, como um exterminador de futuro, eliminou o 

Programa Ciência sem Fronteiras, quer acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, 

aumentou, num momento de crise e de desemprego, a taxa para aqueles que querem 

reivindicar o PROUNI, está acabando com o Programa Farmácia Popular. Eles estão 
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envergonhados porque não têm o que defender, não têm o que elogiar, não têm a que se 

referir e vêm à tribuna com a velha ladainha de só criticar, criticar, criticar. 

É preciso que a base do Governo lembre que é Governo. Está com vergonha de defender o 

indefensável, que é o extermínio do futuro dos jovens brasileiros com o fim do Ciência sem 

Fronteiras, que é o extermínio dos mais pobres com o fechamento do Farmácia Popular, que é 

o extermínio da esperança de muitos com a liquidação da Previdência Social?  

Então, em boa hora, a população está reagindo. Precisamos derrotar essa violência praticada 

contra as trabalhadoras brasileiras e os trabalhadores brasileiros, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Resultado de reunião do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal 

de Contas da União -SINDILEGIS e de seminário da bancada do PCdoB sobre a reforma da 

Previdência. Convocação de trabalhadores e centrais sindicais para movimento contra a 

referida reforma. 

________________________________________ 

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

comunicar a esta Casa que está terminando uma reunião do SINDILEGIS que debateu a 

reforma da previdência e um seminário da bancada do PCdoB. As conclusões são nefastas. 

A maioria do povo brasileiro vai se aposentar aos 70 anos. Não é possível essa reforma da 

previdência, que só vai encher os bolsos dos bancos e dos planos de saúde, que não 

funcionam. 

Portanto, chamamos todos os trabalhadores, dentre eles os servidores públicos, e 

principalmente as centrais sindicais para fazermos um grande movimento a fim de que esta 

Casa não aprove esse monstro que é reforma da previdência.  

Na defesa intransigente dos trabalhadores e trabalhadoras, dos funcionários públicos, quero 

me colocar contra essa reforma. 
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Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação ao Governador Rui Costa pelo início das obras de recuperação de trecho da 

BR-101 no Estado da Bahia. Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social 

apresentada pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiramente, eu queria comemorar e parabenizar o nosso Governador Rui Costa, porque na 

última sexta-feira se iniciou o processo de recuperação de trecho de estrada que vai da BR-101 

até o Município de Dom Macedo Costa. 

Estive com o Secretário de Infraestrutura e com o Governador e acolhi esse pleito. A 

recuperação se deu e é fundamental para a cidade de Dom Macedo Costa, que, na semana 

passada, aniversariou. 

Sr. Presidente, chamou a minha atenção matéria divulgada hoje no site 247 em que se 

reproduzem passagens do livro Diários da Presidência, do ex-Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso. Ele relata que, quando o atual Presidente golpista Michel Temer 

foi Relator da reforma da Previdência Social, combinou tudo com o Governo e não cumpriu, 

que simplesmente não cumpriu nada do que acertou com o Governo, segundo Fernando 

Henrique Cardoso. 

Agora, o Presidente Michel Temer, diante da derrota certa no plenário - porque esta Casa não 

vai aprovar essa proposta de reforma da Previdência, essa indecência, esse saco de maldades 

que foi encaminhado ao Congresso Nacional -, disse que vai mudar a proposta, que vai dourar 

a pílula. 
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Quaisquer que sejam as mudanças, dentro da lógica deste Governo, será impossível 

apresentar a este Plenário uma proposta que seja aceitável, que seja razoável. Não vamos 

aceitar nenhuma proposta que venha a jogar sobre as costas do trabalhador o ônus, o custo do 

ajuste previdenciário. 

A verdade é esta: o Governo encaminhou a esta Casa uma proposta com a qual ele quer que 

apenas o trabalhador pague o ajuste. Ele não mexe com os devedores da Previdência, não 

mexe com os devedores de impostos. Todos nós sabemos que as contas da Previdência não 

têm problema, que as contas do Governo é que têm problema. O Governo, sistematicamente, 

vem tirando da Previdência e agora quer tirar da Assistência Social para cobrir o rombo de 

suas contas. 

Alguém pode perguntar: "As contas são do Governo, e o Governo recolhe impostos. O Governo 

é de quem?" O Governo esconde a discussão. Primeiro, falta transparência em relação às suas 

contas; segundo, na hora de fazer os ajustes em suas contas, nega-se a taxar o andar de cima, 

nega-se a taxar as grandes fortunas, nega-se a implantar a CPMF, nega-se a taxar os 

rentistas, o capital financeiro. E a conta do Governo tem que ser paga só pela população, só 

pelo povo. 

Então, não aceitamos essa proposta de reforma da Previdência. Não adianta o Presidente 

Michel Temer dizer que está mudando a proposta, na tentativa de pressionar os Deputados, de 

criar um fato novo, porque as mobilizações crescem no Brasil, e o povo brasileiro já disse que 

não quer, que não aceita essa reforma da Previdência. E vamos derrotá-la neste plenário. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária. Improcedência dos argumentos em defesa da 

aprovação da matéria.  

________________________________________ 

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

Sras. Deputadas, o Governo Temer encaminhou uma proposta de reforma da Previdência que 

arrocha o valor das aposentadorias. Ninguém mais vai se aposentar ganhando o que ganharia 

pelas regras atuais. Inclusive, aqueles que estariam na chamada regra de transição vão ter 

redução no valor das suas aposentadorias. E eu estou falando de pessoas que têm 
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aposentadorias que variam de 937 reais a 5.531 reais. Portanto, nós não estamos falando de 

ninguém que é marajá ou coisa do gênero. 

Este Governo encaminhou essa proposta que desmonta a Seguridade Social, que desvincula 

as pensões e o Benefício de Prestação Continuada - BPC do salário mínimo, que arrocha os 

salários, que posterga o tempo em que as pessoas podem se aposentar. Esse Governo, 

sentindo que não tem voto suficiente para aprovar a proposta aqui no plenário, diz que vai 

proceder a alterações na proposta que encaminhou, mas também começou, novamente, um 

esforço concentrado na mídia e também com os seus aliados, passando novamente 

inverdades à população. 

O Relator da proposta da reforma tributária, o Deputado Arthur Maia, numa entrevista ao RBS, 

no Rio Grande do Sul, disse que a proposta vai acabar com as altas aposentadorias existentes 

no serviço público. Só faltou usar o termo "marajá". 

Aliás, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, ao atacar a CNBB - porque a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil disse que vai fazer pregação contra essa proposta desumana -, 

também diz que a proposta do Governo ataca os altos salários. Isso não é verdade. Essa 

proposta arrocha os baixos salários do Regime Geral de Previdência. Parece que esse 

Governo desconhece que em 1998 houve a Emenda Constitucional nº 20, que em 2003 houve 

a Emenda Constitucional nº 41, que em 2005 houve a Emenda Constitucional nº 47, e que as 

Leis nºs 10.887 e 12.608 resolveram o problema das altas aposentadorias do serviço público. 

Inclusive, os novos servidores que ingressam no serviço público só poderão se aposentar 

ganhando pelo teto do Regime Geral, 5.531 reais, e podem fazer uma complementação 

através de um fundo. Portanto, está resolvido o problema das altas aposentadorias no serviço 

público.  

Portanto, o Governo mente novamente e tenta enganar a população, dizendo que vai cortar os 

altos salários, quando, na prática, está penalizando os trabalhadores mais pobres do nosso 

País. 
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Participação do orador em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 

Artefatos de Borracha da Bahia destinada ao debate sobre a terceirização de contratos de 

trabalho e das propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Inexistência de déficit na 

Previdência Social. Contrariedade às propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

Anúncio da realização de greve geral no Brasil. Êxito do Processo de Eleição Diretas do PT em 

Municípios brasileiros. Expectativa da candidatura do ex-Presidente da República Luiz Inácio 

Luiz da Silva nas eleições presidenciais de 2018.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

quero falar diretamente a V.Exas. e mencionar algumas coisas que acho de muita importância. 

Hoje, às seis e meia da manhã, junto com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 

Artefatos de Borracha da Bahia, no polo industrial do Estado, participei de uma assembleia na 

porta da Continental. Cerca de 1.500 trabalhadores pararam para discutir terceirização, reforma 

da Previdência e reforma trabalhista. A peãozada está arretada com a terceirização, aprovada 

nesta Casa. Também está profundamente preocupada com a reforma da Previdência. Ela não 

aceita a reforma da Previdência, não aceita esse pacote que o Governo Temer está colocando 

nas costas do povo trabalhador. 

Na sexta-feira, conversei com o ex-Governador. Ele dizia que um dos grandes problemas da 

Previdência é que a maioria dos Governos dos Estados do Brasil utiliza o dinheiro da 

Previdência para pagar a folha e outras contas -nós sabemos como é isso. A isso, juntam-se 

incompetência e corrupção na gestão, e a Previdência, consequentemente, fica deficitária. 

Eu fui Prefeito, repito, da cidade de Camaçari, no Estado da Bahia, que hoje tem 

aproximadamente 300 mil habitantes. Foi criado ali o Instituto de Previdência. Recebi a 

Prefeitura com 5 ou 6 milhões de reais e deixei mais de 150 milhões de reais no Instituto de 

Previdência. Ou seja, não há déficit da Previdência. Não têm que jogar isso nas costas dos 

trabalhadores! 

Hoje pela manhã, junto com Josué, o Presidente do Sindicato, com Jotinha, o Vice-Presidente, 

e com a turma toda lá dentro, nós fizemos o cálculo: como a maioria dos trabalhadores de lá 

têm entre 30 e 36 anos, se passar a reforma da Previdência, com 49 anos de contribuição e 

idade mínima de 65 anos, não vai se aposentar praticamente ninguém. No entanto, Temer, de 

seu gabinete com ar condicionado, insiste em colocar nas costas do povo esse caos, essa 

dívida. 

Quero dizer que sou contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Vamos resolver o 

problema da terceirização na reforma trabalhista, para atender à sociedade e ao povo 

brasileiro. 

Os trabalhadores estão organizando greve para o dia 28, em todos os cantos. O Brasil vai 

parar dia 28! 

Ao mesmo tempo, eu trago uma boa notícia: o PT está vivo! O PT está vivo! Domingo passado, 

o Processo de Eleições Diretas - PED do PT foi um sucesso total no Brasil inteiro! O PT 

discutiu, debateu e renovou seus quadros. 

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

O SR. CAETANO - O PT está forte para trazer Lula para cá no ano que vem. Lula aqui! Lula 

aqui! Não é Lula lá, não; é Lula aqui em Brasília, dirigindo os destinos do País, para que o 
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Brasil volte a crescer economicamente, como ele fez quando foi Presidente da República. Ele 

foi o melhor Presidente da história do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Sumário 

Esclarecimento sobre a rejeição de proposta de reforma previdenciária pela Câmara dos 

Deputados à época do Governo Fernando Henrique Cardoso. Insuficiência de concessões 

apresentadas pelo Governo Michel Temer à proposta atual de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

hoje, no jornal Folha de S.Paulo, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso reclama que 

Michel Temer desfigurou a reforma da Previdência enviada para esta Casa em 1995. 

Quero lembrar um detalhe, o projeto inicial da reforma da Previdência foi derrotado aqui na 

Casa. Ele e Luís Eduardo Magalhães inventaram uma tal de emenda aglutinativa e permitiram 

a reforma da Previdência. Não é o que o livro de FHC diz. 

Essas concessões que foram feitas agora, a volta do BPC - Benefício da Prestação 

Continuada, a aposentadoria rural, o aumento da regra de transição, a possibilidade de o 

professor e o policial ficarem fora e a questão de a pensão ser cumulativa, não resolvem. O 

trabalhador urbano não foi atendido em nada. Não há possibilidade de regra de transição, 

garantindo a soma da idade e do tempo de contribuição. Nós queremos garantir as 

aposentadorias em casos de periculosidade e penosidade. Essas mudanças não chegam. 

 

 

 

________________________________________ 
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Contrariedade da população dos Municípios de Sátiro Dias e Biritinga, Estado da Bahia, e da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, na última sexta-feira eu estive nos Municípios de Sátiro Dias e de Biritinga, na 

Câmara Municipal e na casa paroquial, para fazer uma palestra sobre a reforma da 

Previdência. Dos dois Municípios, trouxe uma missão, um recado dos munícipes a esta Casa: 

esses dois Municípios são contrários à reforma da Previdência. É unânime hoje no interior do 

Brasil essa repulsa, essa rejeição a essa proposta que eu espero que esta Casa não aprove. 

Registro também que a CNBB, mais uma vez, está exortando nas missas e nas homilias os 

católicos e os cristãos a votar contra a reforma da Previdência. Padres e bispos estão 

pregando abertamente contra a reforma da Previdência, porque essa reforma atinge o povo 

mais pobre e mais humilde e os trabalhadores. 

Parabéns à CNBB por mais essa sintonia com o sentimento da maioria da população! 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

Solicito que os pronunciamentos dos Deputados Nelson Pellegrino, Capitão Augusto e Jô 

Moraes constem dos Anais da Casa e sejam divulgados em o programa A Voz do Brasil. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário do PMB à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero saudar todos e todas e dizer que o PMB, do qual sou Líder aqui na Casa, é 

totalmente contra a reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência é uma maldade, é uma injustiça principalmente com as mulheres, 

que são as mais prejudicadas. Vamos fazer todas as mobilizações possíveis para impedir a 

aprovação da reforma da Previdência. 
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Reclamação sobre veiculação, pelos meios de comunicação da Câmara dos Deputados, de 

matéria acerca da necessidade de aprovação da proposta do Governo Federal de reforma da 

Previdência. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Reclamação. Sem revisão do orador.) - Na última sexta-

feira, nas redes da Câmara dos Deputados, no Facebook, foi feita a seguinte publicação: "A 

reforma da Previdência, que vai mexer com a vida de milhões de brasileiros, está neste 

momento em discussão na Câmara dos Deputados. De acordo com o Tesouro Nacional, em 

fevereiro, mais da metade do déficit de 36 bilhões se referiam ao custo da Previdência Social." 

E é colocado um material dizendo que, se a reforma não for feita, no ano de 2027, 82% dos 
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recursos serão utilizados com ela. Informação que hoje, eu não sei se V.Exas. viram, foi 

questionada por vários veículos de comunicação como a superinflação dos dados do Governo. 

O questionamento que quero fazer a V.Exa., para que seja levado à Secretaria de 

Comunicação da Casa, é que como em um momento como este em que estamos fazendo a 

discussão da reforma no plenário da Câmara dos Deputados é feita uma publicação da linha do 

Governo pelo canal de comunicação oficial da Câmara dos Deputados que claramente é uma 

defesa da aprovação da reforma. Nós não consideramos isso razoável, pelo contrário. 

Inclusive, não combina com o que tem que ser a instituição Câmara dos Deputados no 

encaminhamento de matéria como essa. 

A reclamação que fazemos a V.Exa. é para que essas postagens sejam retiradas 

imediatamente dos sites e das redes sociais da Câmara dos Deputados e que sejam apuradas 

as devidas responsabilidades. Esse deveria ser um espaço de avaliação do conjunto dos 

Parlamentares sobre uma matéria que ainda está em tramitação, mas foi utilizado como 

espaço de proselitismo a favor da aprovação da reforma, que, na nossa convicção, é o 

desmonte da Previdência Social. 

A Câmara dos Deputados, em seu site ou rede social oficial, não pode apresentar uma 

conclusão como essa, que claramente é favorável à votação de uma matéria que ainda está 

em discussão. 

Essa é a nossa reclamação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu recolho a sua reclamação. Temos outras sobre 

consultores que têm criticado a reforma, que têm colocado seus pontos de vista, o que também 

não é o papel deles. O papel da assessoria é sempre relatar o que significa cada um dos 

artigos da proposta, sem emitir juízo de valor. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Esse é um espaço oficial da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - V.Exa. tem razão. Do outro lado também houve 

documento oficial com charge do Presidente Michel Temer. A crítica foi a mesma e a minha 

posição será a mesma daquele outro episódio. 

Eu recolho a sua reclamação. Isso não voltará a se repetir. Fique tranquilo. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Obrigado. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Esclarecimentos sobre apoio do orador ao substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 343, 

de 2017. Críticas ao Governo Michel Temer pela adoção de políticas de depressão econômica. 

Contrariedade à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar nosso 

posicionamento em relação a esse projeto. Muitas vezes as pessoas tentam distorcer o nosso 

posicionamento real e dizem que nós não queremos resolver o problema dos Estados, 

particularmente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 

É verdade que esses Estados estão numa situação de muita dificuldade, com problemas 

financeiros sérios, com atraso de pagamento de seus funcionários, enfim, com um conjunto de 

questões que colocam uma dificuldade real na administração. Não vamos discutir aqui as 

razões pelas quais chegaram a essa situação, mas, com certeza, são equivalentes às de 

outros tantos Estados que ainda não chegaram a essa situação, mas que estão caminhando 

para ela. 

Muitos dizem: "Ah, houve irresponsabilidade". Eu não quero aqui julgar cada caso, se houve 

responsabilidade. O fato concreto é que o Brasil vive uma crise econômica, que a política do 

Governo Federal é de depressão econômica, de desinvestimento, de impedir o investimento 

através de altas taxas de juros, que o Banco Central mantém cada vez mais altas. E agora 

começou a falar em reduzi-las, mas já mantém há 1 ano taxas de juros violentas contra a 

economia nacional que beneficiam apenas o capital financeiro. 

É isso que vem quebrando os Estados, é isso que quebrou esses três Estados, por causa da 

queda da arrecadação, por causa das dificuldades de ajustar a sua quase impossibilidade de 

honrar a folha de pagamento, de honrar suas despesas à realidade da queda de arrecadação. 

A situação que vivem esses três Estados é a mesma a que outros 10 ou 15 vão chegar, 

inclusive São Paulo. O Governador Geraldo Alckmin se arvora em ser austero e grande gestor, 

mas o Estado está próximo dos limites colocados pelo projeto do Governo. 

O que nós queremos é simplesmente votar um substitutivo que dê a todos os outros Estados a 

possibilidade de reorganizar as suas finanças através de uma negociação com o Governo 

Central, através de um diálogo em que possa haver um alívio no pagamento das dívidas. 

Afinal, o que qualquer sistema bancário que se preze ou qualquer loja de massa faz é negociar 

as dívidas, para que possa recebê-las e não levar o cliente à falência. É isso que se espera de 

qualquer renegociação. E o que se pretende com o nosso substitutivo é exatamente isto: 

permitir a todos os Estados que participem dessa negociação. 

O Governo, especialmente o Ministro Henrique Meirelles, que é quem dirige efetivamente o 

País, e só diz não, porque defende a banca, defende os interesses do capital financeiro, não 

está nem aí para os serviços públicos, não está nem aí para a educação e para a saúde. Ele 

quer é que se explodam, porque para ele interessa unicamente uma coisa: ajuste fiscal. Não 

existe da parte desse Governo nenhum plano de retomada de crescimento, nenhuma medida 

incentivadora ao crescimento econômico. Nada! Absolutamente nada! Por isso é que nós 

vamos apresentar esse substitutivo. 
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O Governo é tão arrogante que acha que, porque anunciou que faz algumas modificações que 

nós nem sabemos quais são na PEC da Previdência, vai obter o apoio do povo brasileiro. Para 

obter esse apoio, faz terrorismo o tempo todo com o povo brasileiro, dizendo que não vai pagar 

a Previdência, que ela vai quebrar, que o povo não vai receber aposentadoria. São mentiras e 

mais mentiras da parte desse Governo. 

Nós precisamos é retomar o crescimento econômico para que haja sim equilíbrio fiscal, mas 

não reduzir, cortar, como fez agora. Esses cortes só vão acelerar a depressão, só vão acelerar 

prejuízos para as empresas e para os trabalhadores. E o desemprego vai continuar 

aumentando. 

Mexer em pontos periféricos da Previdência, sem mexer no que é o principal, não vai mudar a 

oposição popular a esta reforma. Enquanto o Governo insistir em colocar a idade de 

aposentadoria em 65 anos para homens e mulheres, enquanto o Governo insistir em aumentar 

o tempo de contribuição de 15 anos - muita gente já não consegue chegar a isso - para 25 

anos como condição para a aposentadoria e enquanto o Governo insistir em manter um redutor 

do valor da aposentadoria de 49 anos, um redutor em que cada ano inferior a 49 você perde 

1% no valor da sua aposentadoria, enquanto esses três pontos estiverem em vigor, nós vamos 

ter uma proposta que não vai deixar de ter a oposição da maioria esmagadora do povo 

brasileiro. 

Não se iludam, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, com jantares no Palácio da Alvorada ou no 

Palácio do Jaburu. Podem acontecer muitos jantares. Aliás, eu sempre recomendo aos 

eleitores, em campanhas eleitorais, que, quando algum candidato oferecer um churrasco, vão 

lá comer. É bom. A comida talvez seja boa lá no Palácio. Mas o importante é o seguinte: na 

hora de votar, não votem contra o povo brasileiro, não votem a favor deste desmonte da 

Previdência Social. Isso não terá desculpa nas próximas eleições. 

O povo não vai esquecer o nome de quem votou a favor do desmonte da Previdência, porque o 

projeto do Sr. Meirelles - o projeto do Sr. Meirelles, repito -, é excluir da aposentadoria milhões 

de brasileiros e brasileiras que trabalharam e trabalham, mas que muitas vezes não têm 

registro em carteira, não contribuem mensalmente. Esses vão ser os grandes prejudicados. 

Não venham falar em tirar privilégios, como agora, em propaganda do Governo, que quer jogar 

a opinião pública contra políticos e funcionários públicos. Ora, todo mundo sabe que os 

programas de televisão execram os políticos. Mas querer jogar o povo contra os funcionários 

públicos, contra o médico, o professor, a merendeira escolar, o funcionário que trabalha 

atendendo a população dizendo que há privilégios? Há privilégios sim, em algumas categorias, 

mas não para os milhões de funcionários públicos deste País, que têm que ser respeitados 

como qualquer trabalhador. 

Sr. Presidente Michel Temer, retire essa propaganda da televisão. É uma vergonha querer 

colocar o povo brasileiro contra o funcionalismo. Um Governo que se preze tem que valorizar 

seus funcionários. 

Nós vamos continuar dizendo "não" a esta reforma. "Não" ao desmonte da Previdência Social! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 
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________________________________________ 

Sumário 

Cumprimento da agenda política do orador em Municípios do Estado do Maranhão. Transcurso 

do 97º aniversário de fundação do Município maranhense de Coroatá. Contrariedade à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Anúncio de reunião de Deputados 

com o Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, para apresentação de pedido de 

realização de sessão do Congresso Nacional com vistas à apreciação dos vetos presidenciais 

a proposição sobre renegociação da dívida dos Estados com a União, aprovada em 2016. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, esse final de semana tive a oportunidade de visitar alguns Municípios do 

meu Estado do Maranhão. 

Foi uma agenda política boa: dialogamos e participamos de inaugurações. Faço questão de 

dizer isso porque, no momento de crise que o País está vivendo, são poucos os Estados que 

podem dizer que estão inaugurando obras, principalmente obras estruturantes para a 

educação. 

O Governador Flávio Dino foi, com a nossa comitiva, a Timon, para reinaugurar uma escola 

importante daquela cidade e inaugurar a escola de tempo integral. Essa já é a 18ª escola de 

tempo integral inaugurada nesta gestão. 

Nós participamos também da inauguração do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão - IEMA de Timon, que tem sido importante instrumento de fortalecimento da 

educação profissionalizante da nossa juventude do Estado. 

Além do cumprimento de uma agenda política importante, nós fomos ao Município de Coroatá, 

que completou 97 anos. O Prefeito Luis da Amovelar Filho inaugurou algumas obras e 

anunciou outras importantes, além de fazer referência ao veículo do Conselho Tutelar que nós 

deixamos na cidade.  

Ele anunciou também que, no próximo dia 19 de maio, em São Luís, nós entregaremos 44 kits 

com tratores e equipamentos agrícolas para 44 Municípios, fruto de emenda individual de 

nosso mandato, de nossa luta nesta Casa. 

Tivemos a oportunidade de visitar o Município de Barra do Corda, onde o Prefeito Eric Costa, 

do PCdoB, realizou um grande encontro político com centenas de lideranças - Prefeitos, 

Deputados Estaduais, Deputados Federais -, todos unidos em torno da discussão de um 

projeto político para o Estado do Maranhão. 

Sr. Presidente, em todos os Municípios por onde passei e que aqui mencionei, foi unânime o 

apelo dos trabalhadores, da sociedade civil organizada e das pessoas comuns. Todos que 

cruzavam conosco diziam: "Deputado Weverton, lute lá em Brasília e não deixe que essa 
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maldade da reforma da Previdência seja aprovada. Não deixe que esse ataque aos 

trabalhadores rurais, ao trabalhador brasileiro seja efetivado". 

Sras. e Srs. Deputados, o anúncio que o Presidente fez na semana passada sobre a retirada 

de alguns itens da pauta da reforma da Previdência não resolve o problema, porque o "x" da 

questão, a espinha dorsal da reforma não foi alterada: os 65 anos de idade mínima e os 49 

anos de contribuição mínima para o direito à aposentadoria integral, para homens e mulheres. 

Não adianta nós falarmos de reforma se não formos francos, abertos, transparentes com a 

sociedade, se não abrirmos a verdadeira caixa-preta do fundo da Previdência; se não falarmos 

para a sociedade quanto é retirado por ano através da Desvinculação de Receitas da União - 

DRU, para pagar nossa dívida pública e seus juros.  

Nós temos que dizer para a sociedade quanto é desonerado por ano através das grandes 

empresas, quanto se deixa de arrecadar para o fundo, quanto os grandes bancos e as grandes 

empresas do Brasil estão devendo ao fundo da Previdência 

Nós não temos, portanto, como permitir, como apoiar essa reforma, que não é uma reforma 

franca. Quando se reforma uma casa, o engenheiro ou arquiteto nos dá um mapa, um raio X do 

que precisa ser feito na casa. Daí, então, tomam-se as providências para fazer uma verdadeira 

reforma. 

Todo mundo sabe que é preciso mexer nesse assunto, mas isso não pode ser feito de qualquer 

jeito. 

Quanto à dívida dos Estados, nós já demos uma sugestão. Amanhã, vários Deputados Líderes 

irão ao Senado Federal fazer um apelo ao Presidente do Congresso Nacional, para que ele 

coloque em votação os vetos à votação da dívida dos Estados, no final do ano passado.  

Sras. e Srs. Deputados, se nós derrubarmos os vetos, o problema da recuperação fiscal estará 

resolvido, uma vez que ela já foi votada por esta Casa. Infelizmente, o Governo a vetou, mas 

nós podemos discutir os vetos. Derrubando-os, estaremos resolvendo o problema. 

Era isso que nós tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Confiança na aprovação pela Câmara dos Deputados de proposição relativa à recuperação 

fiscal dos Estados. Crítica a discursos contrários à matéria. Importância da aprovação pelo 

Presidente da República, Michel Temer, de resolução do Senado Federal sobre redução no 

valor das parcelas de empréstimo pagas por Estados ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES. Sinais de recuperação econômica do Brasil no Governo Michel 

Temer. Necessidade de realização das reformas previdenciária e trabalhista. Sugestão à 

Oposição de leitura de pesquisa da Fundação Perseu Abramo, do PT, sobre as expectativas do 

povo brasileiro em relação à gestão governamental.  

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Sras. e Srs. Deputados, é óbvio que o povo carioca, o povo gaúcho e o povo mineiro - desses 

três Estados que estão num buraco fiscal sem precedentes - não tem culpa; os servidores não 

têm culpa da situação. Mas o quadro financeiro desses Estados é dramático.  

O Governo Federal adia por 3 anos a cobrança daquela dívida que existe há 30 anos, 

agravada por leis absurdas nos últimos anos e estimulada pelo Governo anterior: Arno 

Augustin, Guido Mantega e Dilma Rousseff autorizaram a liberalização da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Houve um conluio nos Estados entre o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa - o 

Governador do meu Estado, não! -, o Ministério Público e o Judiciário, e arranharam a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. De uns 4 anos para cá, isso disparou a despesa de pessoal inativo, 

sim!  

Em outros Estados, há também risco. Aproximadamente 10 Estados estão perigando! Tomara 

que se salvem e não precisem aderir ao novo regime fiscal. 

Então, o quadro realmente é dramático. Eu penso no doente, na insegurança do cidadão 

comum, no jovem, no empresário que está vendendo menos. Todos nós temos que pensar 

nesses três Estados. 

O Governo abre mão por 3 anos dessa prestação. Para isso, ele tem que botar regras. Como é 

que ele vai abrir mão por 3 anos do pagamento dessa dívida, agravada nos últimos 3 anos, 

sem impor condições? Isso é como uma dívida que nós temos num armazém, numa loja ou 

num banco. Tem que botar condições, sim! Todos vão ter que contribuir nesses Estados, o 

povo e os funcionários, até para poderem receber em dia.  

Eu fico surpreso com a Oposição, que faz um discurso louco, diabólico, indigno, desrespeitoso 

com a população desses Estados. 

Tenho confiança em que os Deputados de todos os Estados vão aprovar o projeto. São 

necessários 257 votos para a sua aprovação - e haverá destaques.  

Na quarta-feira, eu disse que os outros Governadores tinham um pleito importante. Eu tenho na 

minha mão a resolução que eles pleiteavam. Os outros Governadores pediram uma 

reconsideração, um reestudo das prestações dos empréstimos que têm com o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

Esse pleito já vinha desde dezembro. Os Governadores vinham negociando. Conversavam 

com o Ministro Meirelles. Conversavam com a Chefe do Tesouro. Conversavam com o Michel. 



 

1019 
 

Na semana passada o Presidente Michel autorizou o Senado a aprovar uma resolução, que já 

está nas mãos da Liderança do Governo no Senado. Talvez votem esta semana ou semana 

que vem essa resolução, que vai dar uma folga aos Governadores dos outros Estados, vai 

espichar e alongar as dívidas que eles têm com o BNDES em diversos empréstimos, de modo 

que o prazo para pagamento vai chegar a 240 meses - 240 meses! Isso vai significar o 

seguinte: as prestações vão diminuir; haverá mais caixa nesses Estados. 

Falo de Estados cuja situação está melhor, pois fizeram o dever de casa, embora tenham 

entrado naquele desmando fiscal, naquele conselho fiscal desastroso que o Augustin, o 

Mantega e a Dilma deram há 3, 4 anos. A resolução significará para eles uma suavização do 

pagamento da dívida e mais caixa. 

Então, Srs. Deputados desses outros Estados, isso é importante! Se V.Exas. não sabiam, 

estão sabendo hoje que a resolução foi autorizada e será votada.  

Mas eu quero falar agora da situação econômica do Brasil. 

Eu vejo a Oposição dizer que a depressão econômica vem de 6 meses, de 9 meses para cá. É 

o mesmo que dizer que nós estamos aqui no escuro e, se formos ali fora, veremos um sol 

bonito - um sol bonito -, em vez de lua e estrelas. Nós estamos com esta luz aqui; nós não 

estamos no escuro. E ali fora não temos sol. É dizer isso, caros brasileiros que estão 

acompanhando esta sessão. 

Eles esqueceram que o povo não é burro. O Instituto Lula, ou a Fundação Perseu Abramo, do 

PT, fez uma pesquisa para ver se o povo lá da vila queria que voltasse a gastança, que 

voltassem todas essas coisas que nos últimos 5 anos aconteceram pesadamente, e teve uma 

surpresa: o povo quer um Governo que cuide dos recursos, que cuide do seu salário, que 

enfrente a inflação, que reduza os juros, que permita às famílias renegociarem as suas dívidas. 

Eles não sabem o que vão fazer, e nem anunciaram ainda publicamente o resultado da 

pesquisa que essa fundação petista fez.  

Os sinais são bons. É óbvio que é preciso fazer as duas reformas: a trabalhista e a da 

Previdência, que está sendo negociada. V.Exas. saberão. Já ouviram na quinta-feira o 

Presidente informar. O Relator ouviu todas as bancadas - hoje se encerra a reunião com as 

últimas bancadas. Está avançando. O projeto da Previdência vai ficar redondo. E da reforma 

trabalhista nem se fala! Ela salvou a Alemanha, salvou a Argentina, numa época, salvou a 

Europa, com a flexibilização das leis trabalhistas, com a prevalência do acordado sobre o 

legislado. 

Mas o que dizem os estudiosos? Quais são os sinais? O que diz o agronegócio? A safra deste 

ano vai ser extraordinária, surpreendentemente extraordinária! E ela tem repercussão na 

indústria. Há uma recuperação lenta na área do varejo. E vou dizer mais: há uma recuperação 

na área de venda de carros. Também está diminuindo o estoque de carros parados. Há uma 

recuperação no setor de supermercados. Há indicações de descompressões nos créditos. Tem 

havido uma redução progressiva e lenta do endividamento das famílias, e, com isso, elas se 

reorganizam. 

O que está ajudando também é a liberação das contas inativos do Fundo de Garantia, que o 

PT ficou 12 anos no Governo e não fez. Nós - nós, repito! Nós que votamos a favor do 

impeachment e outros Deputados que não votaram a favor e estão nos apoiando - estamos 

fazendo isso, com o Governo Michel. 
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As exportações estão melhorando. A inflação é a menor desde o Plano Real - repito: desde o 

Plano Real, é a menor inflação. A produção industrial parou de cair. 

Isso está começando, mas não pode parar. Não pode haver o desastre de não passarem a 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que está sendo negociada pelo Relator e pelos 

Líderes de suas bancadas. Nós temos essa responsabilidade! 

O País está começando a aumentar a confiança, inclusive a do consumidor e a das empresas. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que nós da Situação, que somos a base do Governo do 

Presidente Michel, esperamos que a Oposição tenha compreensão, tenha inteligência, ouça e 

leia a pesquisa da fundação petista feita nos últimos 30 dias, que chegou a assustar, e nos 

ajudem. 

Além do mais, se a Oposição tem um projeto de poder - que pode ter e deve ter -, imaginem se 

as reformas não acontecerem? Os juros disparariam - amanhã, vão cair 1,25% -, a inflação, 

que está baixando, voltaria. Os senhores pegariam o poder, daqui a 2 ou 6 anos, com o País 

arrebentadíssimo. Seria pior, inclusive, até para a Oposição. 

Então, ajudem-nos! A população quer que todos nós, políticos, nos juntemos para recuperar a 

economia, recuperar a esperança dos brasileiros, que está nascendo com o Governo Michel 

Temer. 

Esperança, confiança, recondução, reconstrução e inteligência. Assim, todos nós vamos nos 

reeleger o ano que vem, pois a economia estará melhor. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Moção de repúdio da Câmara Municipal de Coremas, Estado da Paraíba, à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. 

Anúncio de obstrução da votação do Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, sobre a 

instituição do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Carta aberta 
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dos candidatos aprovados em concurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 

defesa de sua nomeação. Apoio ao fortalecimento do serviço público. 

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, em primeiro lugar, peço o registro nos Anais de Moção de 

Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, aprovada pela Câmara 

Municipal de Coremas, na Paraíba. Nela, são apresentadas razões para o pedido de retirada 

da PEC da ordem do dia de forma definitiva, porque não se pode votar uma proposta que tira 

direitos dos trabalhadores, ou sua rejeição. 

Em segundo lugar, informo que vamos fazer obstrução, sim, ao Projeto de Lei Complementar 

nº 343, de 2017. Enquanto não se tirarem aquelas condicionantes, nós não aceitaremos a sua 

aprovação. 

Por fim, Sr. Presidente, quero registrara a Carta Aberta dos Candidatos Aprovados no 

Concurso para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, realizado em 2016. 

Reafirmo, aqui, o nosso posicionamento em relação ao fortalecimento do serviço público, o que 

só acontece com estímulo das carreiras e com a contratação de servidores. 

A Presidenta Dilma, em 2012, fortaleceu a instituição com a criação de 182 novas agências. A 

intenção dos Governos do Partido dos Trabalhadores foi pautada em diminuir as distâncias 

entre os segurados e os postos do INSS. 

O INSS tem hoje 13 mil servidores que já estão para se aposentar. E para fazer a expansão da 

rede, foram realizados concursos públicos nos Estados onde há maior carência de servidores. 

Nesse sentido, é claro que a contratação de servidores concursados para o INSS é primordial 

para o sucesso da expansão da rede de assistência social. 

Gostaria de informar também que estivemos reunidos com um dos líderes da Comissão dos 

Aprovados no Concurso do INSS de 2016, o companheiro Bruno Rodrigo, que nos trouxe a 

informação de que existe um quantitativo de 20 mil cargos vagos no âmbito do INSS, 

contemplando, assim, o pleito dos 2.721 aprovados no concurso do INSS de 2016. 

Essa é uma luta do nosso mandato, e buscaremos o encaminhamento junto ao Ministério do 

Planejamento para garantir que os concursados para o Instituto Nacional do Seguro Social 

tomem posse. 

Nesse sentido, requeiro que a carta da Comissão dos Aprovados no Concurso do INSS 2016 

seja registrada nos Anais e que seja dada publicidade ao nosso pronunciamento nos meios de 

comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Mobilização do povo brasileiro contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração nas regras da seguridade social. Recuo do Governo Federal em pontos da 

reforma proposta. Expectativa de rejeição da matéria pela Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, venho à tribuna para falar sobre a reforma da previdência. 

Nós sabemos que o Governo ilegítimo de Michel Temer apresentou à Casa a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, com um festival de maldades imensurável. Dentre 

elas, estão a desvinculação dos benefícios de prestação continuada do salário mínimo; a 

alteração da idade mínima para o acesso ao benefício por idosos, elevando-a de 65 para 70 

anos; a modificação das aposentadorias especiais de professores e policiais civis; a alteração 

da aposentadoria dos trabalhadores rurais, literalmente acabando com esse tipo de 

aposentadoria; e a vedação ao acúmulo de pensões. Porém, no último final de semana, o 

Governo reconheceu, na verdade, a sua derrota.  

Vimos uma grande mobilização de toda a sociedade. Aconteceu isso no dia 8 de março, nas 

comemorações do Dia Internacional da Mulher; no dia 15 de março, com a manifestação 

gigantesca promovida pela paralisação dos trabalhadores; e no dia 31 de março, com mais 

uma paralisação. E se anuncia para o dia 28 de abril uma greve geral, assim como aconteceu 

na semana passada na Argentina. Por isso, o Governo literalmente anuncia um recuo que, na 

verdade, é uma derrota. 

Nós estamos trabalhando para que nenhum direito seja tirado dos aposentados e dos 

trabalhadores. E lutamos contra esse processo de terceirização geral e irrestrita.  

Esta semana está prevista votação na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. E agora há 

essa notícia.  

O Governo já está derrotado. Hoje temos a maioria absoluta da população contra essa reforma. 

Há Parlamentares da base que dizem que o Governo vai sofrer uma derrota acachapante aqui, 

e os placares das votações dão conta de que o voto "não" à reforma está crescendo. Hoje 271 

Deputados estão votando "não" a essa proposta de reforma da previdência. 

Então, a conta que Michel Temer queria pagar aos planos de previdência privada e aos bancos 

com a reforma da previdência não será paga. 

E aí eu vejo nos Deputados uma consciência em relação a isso, até porque os Deputados 

sabem do desmonte que está sendo feito na previdência pública, sabem o quanto isso está 

afetando a população. 
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Por onde nós andamos, conversamos com jovens, fazemos debates nos vários Municípios do 

nosso Estado, nas ruas, conscientizando a população. 

Os Deputados sabem que Michel Temer provavelmente não vai ser candidato nem a síndico do 

seu prédio. Mas nós que estamos aqui temos que ter consciência de que ano que vem haverá 

eleição, e o povo vai cobrar de cada um que está aqui o posicionamento a favor da população. 

A reforma já está em via de ser derrotada. Não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso. Nós 

do Partido dos Trabalhadores vamos lutar até o fim pela retirada dessa reforma, porque ela já 

está derrotada. 

Peço o registro deste meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ságuas Moraes) - O seu pronunciamento será registrado no 

programa A Voz do Brasil, Deputado Leo de Brito. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Incoerência de discursos de Parlamentares do PT contra a reforma da Previdência ante a 

defesa de realização da reforma pelos ex-Presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e 

Dilma Rousseff. Indignação com críticas do Secretário de Segurança Pública do Estado do 

Acre, Emylson Farias da Silva, ao Governo Federal, ante a liberação de recursos federais, por 

meio de emendas da bancada acriana, para a segurança pública do Estado. 

________________________________________ 

O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em um futuro não muito 

grande, quando alguém for buscar um sinônimo para incoerência, certamente vai encontrar a 

sigla do Partido dos Trabalhadores no meio. 

Eu digo isso por vários motivos. O primeiro deles é porque o PT, que tanto pregou ética, que 

tanto pregou moralidade, foi o partido que mais se chafurdou na lama da corrupção. Ele tem 

hoje suas principais lideranças presas, investigadas ou denunciadas pela prática de atos de 

corrupção. 
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Mais do que isso, eu vejo Parlamentares do PT falando contra a reforma da Previdência, mas 

esquecem que, poucos meses antes de a ex-Presidente Dilma cair - num processo legítimo, 

num processo previsto na Constituição brasileira -, ela própria falava de reforma da 

Previdência. O ex-Presidente - hoje réu - Luiz Inácio Lula da Silva também falava da 

necessidade de se fazer a reforma. 

Aliás, sobre isso, quando um Senador tentou, através de um áudio, mostrar para a sociedade 

brasileira a defesa que o ex-Presidente Lula fazia da necessidade de se reformar a 

Previdência, ele foi rebatido com força e até com certa truculência por uma Senadora do PT 

que não aceitava ouvir a verdade. 

Sr. Presidente, quero me reportar ainda a um fato que aconteceu no meu Estado. 

Na semana passada, a bancada do meu Estado esteve reunida com todos os seus 

Parlamentares para carrear recursos para a segurança pública do Acre, que não tem tido do 

Governo do Estado a atenção devida - os policiais civis e militares e também os agentes 

penitenciários sofrem com a falta de investimentos. Hoje sequer rádios há nas viaturas, 

Deputado Eduardo Bolsonaro! Se um policial precisar se comunicar com o COPOM ou com o 

CIOPS, tem que fazê-lo através do próprio celular. 

A bancada fez um esforço tremendo e alocou 70 milhões de reais por meio de uma emenda 

para fazer aquilo que o Governador Tião Viana não conseguiu fazer. 

É verdade que nós tivemos um corte no Orçamento. Aliás, esses contingenciamentos não são 

nenhuma novidade. E ainda assim sobraram 36 milhões para investimento na segurança 

pública do Acre. 

Mas o Secretário de Segurança Pública, Emylson Farias da Silva, foi ao gabinete do Ministro 

para falar das necessidades, para elogiar a iniciativa da bancada e do Governo Federal, e, ao 

chegar ao Estado do Acre, de forma covarde, disse que o Presidente da República, Michel 

Temer, não tem compromisso com a segurança do Estado do Acre. Como pode ser isso 

verdade, se nós, através do Governo Federal, estamos conseguindo colocar na Pasta da 

segurança, a Pasta dele, recursos que o Governo do Estado não aloca há mais de 10 anos, 

para custear as despesas com combustível, viaturas, coletes, fardamento, munição, 

armamento, tudo o que tem faltado para a segurança pública? 

Sr. Presidente, quero fazer mais um registro. Vou encaminhar expediente ao Ministro da 

Justiça informando essa atitude canalha e covarde do Secretário de Segurança Pública do 

Acre, que está recebendo recurso federal e ainda assim critica o Governo Michel Temer, 

tentando transferir para ele a incompetência do Estado do Acre, que fechou o primeiro trimestre 

deste ano com 135 mortes. 

Sr. Presidente, solicito que o meu discurso seja divulgado nos órgãos de comunicação da 

Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ságuas Moraes) - V.Exa. será atendido, Deputado Rocha. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do PMB contrário à proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu sou Weliton Prado, Líder do PMB na Câmara dos Deputados, partido 

totalmente contra a reforma da Previdência, que é uma maldade, uma injustiça: você pode 

trabalhar a vida inteira, e nunca se aposentar, principalmente as mulheres, que são as mais 

prejudicadas. 

O meu compromisso é público, registrado em cartório: não voto em nenhum projeto que retire 

direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos aposentados; não voto em nenhum 

projeto que aumente impostos para as pessoas mais pobres; defendo novas eleições, 

constituinte exclusiva para fazer a reforma política, auditoria da dívida pública, taxação dos 

bancos, combate das fraudes e sonegações. 

"Não" à reforma da Previdência! Nenhum direito a menos! 

 

 

 

________________________________________ 
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Importância do respeito à cultura de povos indígenas e quilombolas. Moção de repúdio contra a 

reforma da Previdência aprovada em audiência pública na Câmara de Vereadores do Município 

de Juína, Estado de Mato Grosso. Abaixo-assinado, realizado pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Juína, em protesto à reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu assunto é 

outro, mas, já que surgiu essa questão indígena e quilombola, eu não poderia deixar de falar 

sobre ela. 

Quando dizem que os povos indígenas têm terras demais, eu posso dizer que há muitas 

famílias de produtores neste País que, sozinhas, têm 100 mil, 200 mil, 300 mil hectares. 

Na verdade, a demarcação das terras indígenas tem outro viés. Não dá para dividir a 

quantidade de hectares pelo número de indígenas porque eles carregam a questão da cultura, 

do culto religioso, da caça, da pesca. Enfim, é outra lógica. Querer que o povo indígena vá para 

a cidade e tenha as mesmas condições do povo não índio é o mesmo que querer que todos 

sejam evangélicos, católicos ou de um mesmo partido. Nós temos que respeitar a diversidade, 

respeitar a cultura de cada povo. 

Com relação aos quilombolas é a mesma coisa. Os quilombos existiram porque negros 

escravizados fugiram e criaram colônias. Depois, quando acabou a escravidão, eles perderam 

o direito a essas terras porque elas não tinham registro. E muitos quilombos até hoje não têm 

registro da terra. 

Portanto, esses povos merecem respeito não só por causa da sua cultura e da sua origem, 

mas porque são cidadãos brasileiros. 

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que na sexta-feira passada estive em Juína, 

minha cidade, que tem uma população de 45 mil habitantes e fica na região noroeste de Mato 

Grosso, onde fui Prefeito pela primeira vez em 1997 e onde resido ainda. 

Nós tivemos na Câmara de Vereadores uma audiência pública para discutir a reforma da 

Previdência, que, na verdade, é o desmonte da previdência pública. Nós não podemos chamar 

isso de reforma. Foi dito por Deputados aqui que o PT faria a reforma da Previdência, mas 

agora não a quer. Reforma é uma coisa, destruição, desmonte da previdência pública é outra. 

Da audiência pública na Câmara de Vereadores participaram mais de 300 pessoas e de lá saiu 

uma moção de repúdio contra a dita reforma da Previdência que na verdade é um repúdio à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

A audiência contou com a presença do Prefeito, Altir Peruzzo, do Vice-Prefeito, Luis Bráz, e foi 

coordenada pelos Vereadores Carlito, Sandro, Tuna, Eduardo da Verdam, Ivo Pedro e vários 

outros que estiveram presentes. 

Por último, Sr. Presidente, quero dizer que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Juína coletou a assinatura de 542 pessoas em poucos dias, na Prefeitura, por onde andou, em 

praça pública, em repúdio também a esta Proposta de Emenda à Constituição da Reforma da 

Previdência. 

Deixo para ser arquivado nos Anais da Casa este abaixo-assinado do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Juína contra a PEC 287/16. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Sandro Alex) - Muito obrigado, Deputado Ságuas. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização, no Município de Ruy Barbosa, Estado da Bahia, a convite do Bispo da Diocese, 

Dom André, de manifestação contra as propostas de reforma previdenciária e trabalhista. 

Solicitação aos Deputados de cautela na votação do projeto de renegociação das dívidas dos 

Estados.  

________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar 

a manifestação de trabalhadores, funcionários públicos e agricultores no Município de Ruy 

Barbosa, na Bahia, no último sábado, cuja Diocese reuniu 23 Municípios para protestarem 

contra as reformas do Governo Temer.  

A maldita reforma da Previdência e a reforma trabalhista foram repudiadas por milhares de 

pessoas, a convite da Diocese de Ruy Barbosa, sob a liderança do Bispo Dom André. Foi uma 

das maiores manifestações já realizadas no território da Bacia de Jacuípe, na Chapada 

Diamantina.  

Lá na base, o trabalhador e o servidor público pedem aos Deputados responsabilidade com o 

seu voto. Eles não querem que seus direitos sejam retirados. O direito à aposentadoria e o 

direito ao trabalho estão ameaçados por essas reformas em curso.  

Então, peço aqui aos Deputados que façam uma reflexão inclusive na votação dessa matéria 

da renegociação da dívida, que vai penalizar os servidores públicos estaduais.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Associação a protesto do Deputado Glauber Braga contra o uso de perfil da Câmara dos 

Deputados no Facebook para divulgação de propaganda do Governo Federal a favor da 

reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham neste momento das galerias do 

Plenário ou pelos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados, quero usar desta tribuna 

para me somar à reclamação feita ontem pelo Deputado Glauber Braga sobre o uso de um 

perfil oficial da Câmara dos Deputados no Facebook para divulgar a posição do Governo sobre 

a reforma da Previdência, especialmente porque sabemos que os números divulgados são 

falaciosos. 

Desde o início deste debate, os auditores-fiscais da Receita Federal, através da Associação 

Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal - ANFIP, vêm denunciando que o alegado 

déficit da Previdência é uma falácia, pois os gastos com a Previdência fazem parte do 

orçamento da chamada seguridade social, composta ainda pela saúde e pela assistência 

social, enquanto que as receitas que atendem a estas despesas vão muito além das 

contribuições de trabalhadores e empregadores, pois contam com os recursos da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) e do PIS/PASEP, além de parte da arrecadação com loterias federais. 

A Constituição de 1988 estabeleceu dois seguimentos clássicos da Previdência no Brasil, um 

segmento urbano, superavitário, com elevado nível de receitas próprias advindas das 

contribuições dos trabalhadores e das empresas, e um segmento rural, que praticamente não 

contribui e tem caráter assistencial, para cujo financiamento o Constituinte previu as 

contribuições acima aludidas. 

Ao contrário do que vem dizendo o Governo, os números do próprio Governo mostram que, 

mesmo com toda a crise econômica que estamos passando, agravada pela incompetência 
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mostrada nestes últimos meses, tivemos superávit da Previdência em 2015 de R$12 bilhões, 

isto nas palavras dos próprios profissionais encarregados da arrecadação tributária e 

previdenciária, representados pela ANFIP. 

Então, podemos supor que os recursos arrecadados para financiar a seguridade social estão 

sendo desviados para tapar buracos orçamentários em outro lugar que não a previdência do 

trabalhador.  

Sabemos que não é para a saúde nem para a educação, já que Temer congelou, com o apoio 

de sua base aqui no Congresso, todos os investimentos nestas áreas por 20 anos. Também 

acabou ou reduziu os gastos com vários programas sociais, como o Ciência sem Fronteiras. Se 

alguém me disser que suspeita que este dinheiro esteja indo pagar os juros da dívida para os 

bancos e para os rentistas, eu não me surpreenderei. 

No último número da prestigiosa Revista de Conjuntura, publicada pelo Conselho Regional de 

Economia do Distrito Federal, o Prof. Dércio Garcia Munhoz, que foi Presidente do Conselho 

Nacional da Previdência Social, nos brinda com um artigo intitulado Crise da Previdência: os 

números do Governo desmentem o Governo, em que nos apresenta argumentos e, 

especialmente, números, que tornam clara a falácia do déficit já denunciada pelos auditores-

fiscais da Receita Federal. 

Usando dados do próprio Ministério da Fazenda, Munhoz nos mostra que entre 2010 e 2015 a 

Previdência urbana acumulou superávits próximos de R$100 bilhões e só em 2016 registrou 

déficit, fruto de um aumento de apenas 3,7% da receita, causado pela crise econômica.  

Munhoz argumenta que, se a Previdência urbana vinha acumulando superávits até a chegada 

da crise econômica, e a Previdência rural tem garantido seu financiamento pelo esquema de 

contribuição criado pela Constituição de 1988, poderia ainda restar a dúvida sobre se o 

aumento nos dispêndios previdenciários não estaria realmente fora de controle, como alegam 

as autoridades do Governo. 

Essa dúvida é imediatamente desfeita com os números do Ministério da Fazenda, que mostram 

uma tendência de queda relativa dos dispêndios totais da Previdência com benefícios em 

relação ao PIB. Em 2006, estes dispêndios equivaliam a 6,9% do PIB; em 2007, o número caiu 

para 6,7%; em 2008, caiu para 6,5%; em 2009, voltou para 6,8%; em 2010, caiu para 6,6%; em 

2011, caiu de novo para 6,5%; em 2012, passou para 6,6%; em 2013, para 6,7%; em 2014, 

voltou ao patamar de 2006, de 6,9%, e com o agravamento da crise, subiu para 7,4% em 2015. 

Estes números mostram claramente uma tendência de queda dos dispêndios da Previdência 

em relação ao PIB, só interrompida em 2015 diante do recuo de 3,8% no PIB. 

Se olharmos apenas os gastos com benefícios urbanos, podemos ver que os dados do 

Ministério da Fazenda mostram que os dispêndios equivaliam a 5,5% em 2006 e 2007 e foram 

caindo nos anos seguintes, até chegar ao patamar de 5,0%. Em 2014, era de 5,3% e, em 2015, 

já em plena crise, o percentual foi de 5,6%, nível em que estávamos em 2006. Segundo 

Munhoz, não fora a recessão, o percentual de 2015 teria sido de 5,4%, ainda que a economia 

estivesse estagnada. 

Quando examinados isoladamente os gastos com as aposentadorias urbanas, estas também 

recuaram em relação ao PIB: eram de 3,1% em 2006, mantiveram a tendência de queda 

verificada nos anos seguintes, chegando a 2,9% e, em 2015, estavam em 3,2% do PIB, ano 

em que o próprio PIB caiu 3,8%. 
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Estes os números, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que mostram, de maneira insofismável, 

que esta reforma é desnecessária e visa apenas destruir a nossa Previdência pública, para que 

os bancos ganhem mais dinheiro nos vendendo uma previdência privada.  

Que Deus nos proteja do dia em que as aposentadorias dos nossos filhos e netos dependam 

do Bradesco e do Itaú, que, a propósito, devem juntos mais de R$550 milhões para a 

Previdência Social. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal devem outros R$750 milhões. 

Vejam que só o sistema financeiro, que recebe religiosamente em dia os rendimentos dos 

títulos da dívida pública, pagos pelo Governo, deve mais de 1 bilhão de reais para a 

Previdência. 

Sobre este assunto, é sempre bom lembrar que os devedores da Previdência Social acumulam 

uma dívida de R$426,07 bilhões, quase três vezes o valor do alegado déficit do setor, segundo 

matéria publicada em fevereiro deste ano pela EBC, empresa de comunicação gerida pelo 

Governo. 

Este o debate franco e aberto que devemos fazer aqui nesta Casa, baseado em dados da 

realidade e com o olhar firme nos interesses das novas gerações, relegando ao lixo da história 

as propagandas tendenciosas como aquela que a Mesa Diretora da Câmara publicou no 

Facebook. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma da Previdência enviada à Casa pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para alertar o cidadão, a população, o povo 

trabalhador gaúcho e brasileiro sobre a proposta da reforma da Previdência. 

O Governo apresentou uma proposta muito dura, muito pesada, absurda, exagerada, 

inaceitável. O homem contribui por 35 anos, e a mulher, por 30 anos, e se aposentam com 55 



 

1031 
 

anos, 60 anos. Sua aposentadoria será maior ou menor, de acordo com a sua idade e a sua 

contribuição. 

O que o Governo quer? Que se aposentem aos 49 anos de contribuição e que tenha 65 anos 

de idade. O cidadão teria que trabalhar a partir dos 16 anos e contribuir por 49 anos para 

chegar aos 65 anos. Nós sabemos que ninguém consegue isso, porque, na média, o cidadão 

fica desempregado por 10 ou 11 anos. Então, não vai se aposentar na atividade privada. E na 

atividade pública nem começa aos 16 anos. Poderia começar aos 18, mas, na verdade, 

começa aos 24 ou 25, porque hoje qualquer concurso exige que o cidadão tenha curso 

superior, formação superior. 

Então, essa aposentadoria não vai acontecer, é pela hora da morte. Depois que o cidadão 

morre, chega o agente funerário fazendo o encaminhamento do morto e, logo em seguida, 

chega o agente do INSS dizendo: "Segura o corpo do morto, porque chegou a aposentadoria". 

Ora, é tarde. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, falhou, porque chegou 

tarde, chegou depois. 

Além disso, o Governo atira contra os deficientes físicos e os deficientes mentais: não quer 

mais que recebam salário mínimo. Atira contra as viúvas: não quer que recebam pensão. Atira 

contra os idosos e pobres: não quer que recebam o Benefício de Prestação Continuada, uma 

pensãozinha. Atira contra os agricultores, que são a galinha dos ovos de ouro da economia, 

que estão salvando a produção neste País, que trabalham de manhã, à tarde, à noite, em 

feriados, aos domingos e em dias de chuva, que cuidam do gado, que semeiam, que colhem, 

que plantam de novo e que produzem riqueza, e contra a mulher, que tem tripla jornada - a 

mulher gera filhos, a mulher trabalha fora e a mulher cuida da casa. É a primeira a se levantar 

de manhã e a última a se deitar à noite. 

O Governo agora diz que vai minimizar. Fiquem de olho! Este é irmão deste. Estão dizendo 

que vão minimizar, que vão tirar algumas coisas ruins, exatamente para desmobilizar o cidadão 

e a cidadania. O Governo não vai modificar nada. Ele só quer que o cidadão pare de se 

mobilizar, pare de pressionar os Deputados, porque quem vai votar essa proposta são os 

Deputados que estão aí e são de carne e osso, têm nome, endereço, e-mail e telefone. O 

cidadão tem que cobrar dos Deputados. Política e feijão, só na base da pressão. Então temos 

que fazer pressão.  

E eles querem aliviar essa pressão dizendo: "Olha, nós vamos tirar os deficientes, nós vamos 

tirar os idosos pobres, nós vamos ajeitar aqui, nós vamos ver como vamos fazer com os 

colonos". Então ficam com essa conversa, com esse chove não molha, para enganar bobo.  

Vamos manter a mobilização. Vamos ficar atentos. Se o Governo fosse correto, teria coragem 

de cobrar dos ricos, da Friboi, da Marfrig - esses da carne azeda -, dos bancos que devem, dos 

times de futebol que devem. Não. Eles pisam no pescoço dos deficientes, dos idosos, da 

mulher, do agricultor, da viúva, dos pobres e dos fracos. Não com o meu voto, não com o meu 

apoio, não sem a minha crítica.  

Vamos manter a mobilização! Isso vai fazer a diferença! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 4/13/2017 - 19 JOÃO DANIEL-PT -SE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em audiência pública na Câmara Municipal de Nossa Senhora da 

Glória, Estado de Sergipe, para debate da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, sobre alteração das regras da seguridade social. Conclamação ao povo brasileiro para 

manifestação contra a reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar 

que, na última quinta-feira, tivemos a oportunidade de estar na Câmara Municipal de Nossa 

Senhora da Glória, em um grande debate público. 

Parabenizo pela iniciativa o Vereador Flávio e saúdo a Vereadora Vaneide, Presidenta da 

Câmara Municipal, na pessoa de quem cumprimento os demais Vereadores. Parabenizo ainda 

o Prefeito, o Vice-Prefeito e a sociedade de Nossa Senhora da Glória, a qual se posiciona 

contrária à reforma da Previdência, porque sabe o que esta reforma, se aprovada, causará ao 

Alto Sertão, em especial àquela cidade de Nossa Senhora da Glória. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

Parabéns, Nossa Senhora da Glória, pelo grande debate da última quinta-feira! 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para registrar que na última quinta-

feira (6/4) participamos de uma audiência pública contra a reforma da Previdência na Câmara 

Municipal de Nossa Senhora da Glória. 

Queremos parabenizar a iniciativa do Vereador Flávio, do PT, que propôs a realização da 

audiência. Saudamos o Prefeito do Município, Chico do Correio, que participou; a Presidenta 

da Câmara Municipal, Vaneide de Nivaldo da Feirinha; as Vereadoras Maraysa de Ancelmo e 

Ivone das Aningas Arielle; e os Vereadores Junior Gazeta, Dudu, Astrogildo da Saúde, 

Professora Nininha, do PT, Tita, Tatiu de Humberto Ribeiro, Gaguinho e Icinho Taxista. 

O evento contou com uma participação expressiva da sociedade civil: do Seu Humberto, 

representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); também de 

sindicatos rurais; da Central Única dos Trabalhadores (CUT); e de estudantes. Eles puderam 

aprofundar o debate sobre essa nefasta Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 
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Sr. Presidente, esse tema está sendo debatido na maioria das Câmaras de Vereadores de 

Sergipe e em todo o Brasil, e a preocupação geral é a perda de direitos que essa proposta, se 

aprovada, irá levar ao povo brasileiro. 

O Ministro da Fazenda do Governo golpista afirmou recentemente à imprensa que a reforma da 

Previdência precisa ser aprovada para "acalmar o mercado, para recuperar a confiança do 

mercado", deixando claro que há interesses das empresas de previdência privada na matéria, 

até pelo fato de essas empresas terem financiado a campanha do Relator da proposta e de o 

Ministro do Planejamento ter se reunido com bancos, fundos de pensão, fundos de 

investimento e organizações patronais antes do envio da proposta ao Congresso. 

Mas a maioria do nosso povo não sabe disso. Porém, nessas atividades que temos participado 

no último período, explicamos à população que essa reforma quer acabar com a aposentadoria 

rural, quer igualar a idade mínima de aposentadoria entre mulheres e homens para 65 anos, 

quer que o trabalhador contribua para a Previdência por 49 anos para conseguir receber o 

valor integral da aposentadoria. 

Essa proposta faz parte do pacote de maldades, que é complementado pela emenda do teto de 

gastos e a reforma trabalhista. Este Governo se cala sobre os R$ 426 bilhões que não são 

repassados pelas empresas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor dessa 

dívida equivale a três vezes o chamado déficit da Previdência em 2016, valor que foi levantado 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Então, Sr. Presidente, nosso mandato conversa com a população, informa, explica o que 

realmente pode acontecer caso essa proposta seja aprovada, assim como chamamos o povo a 

ir às ruas lutar e a pressionar o Congresso a rejeitar essa proposta. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 

para debate sobre a reforma da Previdência. Transcurso do Dia Mundial da Saúde. Importância 

da busca de auxílio médico para situação de quadro de depressão. Transcurso do Dia Nacional 
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do Jornalista. Denúncia de supressão de direitos sociais em medidas propostas pelo Governo 

Michel Temer. Celebração da Páscoa.  

________________________________________ 

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

Deputados, faço dois pronunciamentos. 

O primeiro trata da audiência que participei no Estado da Paraíba a respeito da reforma da 

Previdência. Lá nós estivemos a partir de um convite da nossa Deputada Estadual Estela 

Bezerra. Gostaria de dar como lido todo o teor do meu discurso. 

O segundo trata da Páscoa. Desejo que esta Páscoa possa fazer uma grande mudança na 

nossa vida. 

O Papa Francisco chama a atenção para refletir que: 

Todos somos chamados a testemunhar e anunciar a mensagem de que Deus é amor, que 

Deus não está distante ou insensível aos acontecimentos humanos. Ele está próximo, está 

sempre ao nosso lado, caminha conosco para partilhar as nossas alegrias e as nossas dores, 

as nossas esperanças e os nossos cansaços. Ama-nos tanto a ponto de que se fez homem, 

veio ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo seja salvo por meio de Jesus. E esse 

é o amor de Deus em Jesus, esse amor que é tão difícil de entender, mas que nós sentimos 

quando nos aproximamos de Jesus. E Ele nos perdoa sempre, Ele nos espera sempre, Ele nos 

ama sempre. E o amor de Jesus que nós sentimos é o amor de Deus. 

Que nós possamos colocar em prática o espírito da Páscoa, o renascimento da esperança, a 

libertação para um mundo mais justo e fraterno. 

Feliz Páscoa para todos! 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que considere como lido meus pronunciamentos. 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com muita satisfação que trago da Paraíba 

informações sobre a resistência ao golpe. O povo, cada vez mais, está consciente de que foi 

vítima de uma grande armadilha do capital internacional e nacional, de grandes grupos 

econômicos e políticos para tirar o Brasil das mãos de um governo popular e colocá-lo 

novamente em um balcão de negócios.  

Na última sexta-feira, dia 7, participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa da 

Paraíba para debater sobre a famigerada reforma da Previdência. Atendi ao convite da 

Deputada Estela Bezerra, uma guerreira, uma estrela forte e representante dos movimentos 

populares, assim como fui convidado também por meus dois grandes companheiros Anísio 

Maia e Frei Anastácio. 

Muita gente compareceu ao plenário para protestar contra essa perda de direitos que o 

Governo Michel Temer quer nos impor. O Fora, Temer! foi ouvido muitas vezes. 
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Como era também o Dia Mundial da Saúde e que este ano tem seu foco voltado para a 

superação e prevenção à depressão, não pude deixar de mencionar que o clima de 

desesperança, de crise, de afronta às conquistas dos trabalhadores pelo Governo golpista tem 

levado muitos à tristeza, à angústia e à depressão. É importante que as pessoas depressivas 

não tenham receio em procurar ajuda médica, já que muitas vezes a depressão vem de um 

desequilíbrio químico no organismo. 

Também registrei a passagem do Dia Nacional do Jornalista, comemorado naquele dia 7 de 

abril, e destaquei a necessidade de liberdade de expressão, também ameaçada por este 

Governo golpista que se instalou no Brasil. Michel Temer já disse publicamente que gostaria de 

filtrar as notícias. Na noite de domingo, no Fantástico, o Ministro da Saúde tentou desqualificar 

a repórter Cristina Serra. Eles já não conseguem minimamente esconder a tirania com a qual 

querem mandar no Brasil. 

Mas, como há males que vêm para bem, isso serve para que o povo desperte ainda mais 

rápido e resista. 

A PEC da reforma previdenciária é uma maldade, uma crueldade, uma perversidade, que se 

soma à PEC da reforma trabalhista, o PLP 343/2017 do ajuste fiscal. Esse pacotão quer 

sufocar os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, sem reajuste, sem direitos, com um tempo 

impossível de cumprir para poder ter acesso à aposentadoria. 

Este Governo é como diz o agricultor em Bananeiras: "Quando o diabo não vem, manda o 

secretário. E ele mandou o primeiro ministro para fazer perversidades com o povo brasileiro". 

Michel Temer faz propaganda enganosa e vai trabalhar para confundir a população em relação 

às reformas que ele quer emplacar. E nós temos um papel importantíssimo a cumprir 

informando a sociedade do real teor dessas trapaças. Agora, não basta mais discutir o assunto, 

mas tem que haver um levante popular contra essa PEC e contra a reforma trabalhista, contra 

o ajuste fiscal. 

Quero parabenizar a CUT, as Centrais Sindicais, a FETAG, os Deputados Estaduais 

paraibanos, a Assembleia Legislativa da Paraíba, na pessoa da Deputada Estela Bezerra, por 

realizarem esse debate que amplia os espaços de resistência. Tive oportunidade de destacar 

que foi no dia 8 de março que as mulheres paraibanas e brasileiras deram o primeiro grande 

grito contra as ameaças golpistas. Não vamos permitir a destruição da Previdência, não vamos 

aceitar que os banqueiros lucrem com o desespero do povo brasileiro. "Não" à reforma da 

Previdência e, mais do que nunca, Fora, Temer! 

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, dia 12 de abril é um dia especial. Aliás, esta 

semana é uma semana muito especial aos cristãos de todo o mundo. 

Na leitura diária do Dia a Dia com Deus, da Editora Vozes, uma mensagem do Papa Francisco 

chama a todos a refletirem que: 

Todos somos chamados a testemunhar e anunciar a mensagem de que Deus é amor, que 

Deus não está distante ou insensível aos acontecimentos humanos. Ele está próximo, está 

sempre ao nosso lado, caminha conosco para partilhar as nossas alegrias e as nossas dores, 

as nossas esperanças e os nossos cansaços. Ama-nos tanto a ponto que se fez homem, veio 

ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo seja salvo por meio de Jesus. E este é o 
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amor de Deus em Jesus, este amor que é tão difícil de entender, mas que nós sentimos 

quando nos aproximamos de Jesus. E Ele nos perdoa sempre, Ele nos espera sempre, Ele nos 

ama tanto. E o amor de Jesus que nós sentimos é o amor de Deus. 

E como símbolo de amor, Deus ordenou a todos a celebração da Páscoa do Senhor. Como 

símbolo de livramento, reconciliação, passagem, transformação e esperança, por meio da fé, a 

Páscoa é um dos mais importantes momentos celebrativos das culturas religiosas, tecida em 

denso simbolismo e marcos históricos da humanidade.  

Superaremos, persistiremos, redimiremos, criaremos, renovaremos, viveremos, 

transformaremos e nos transformaremos. Eis os verbos que podemos conjugar em vários 

tempos, são pactos de novas alianças que nos fazem cada vez mais fortes e firmes para 

enfrentar as adversidades da vida cotidiana. 

Precisamos arregaçar as mangas, doar um pouco do nosso tempo, carinho e atenção às 

causas sociais, isso sim é o amor de Deus como imagem e semelhança. É nos mais singelos 

dos gestos que está um dos maiores propósitos para praticar o espírito da Páscoa, o 

renascimento da esperança, a libertação para um mundo mais justo e fraterno.  

Feliz Páscoa! 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de retirada de pauta da proposta de reforma da Previdência, tendo em vista a 

necessidade de garantia dos direitos sociais dos trabalhadores rurais.  

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 

Semana Santa nós nos lembramos de todos os cristãos, mas quero destacar os homens e 
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mulheres de mão calejada que são os pequenos produtores rurais, porque 70% dos alimento 

que vão à mesa são oriundos da produção familiar. 

No Brasil, 80% das propriedades são familiares, em um universo de 4,5 milhões de 

estabelecimentos. No entanto, apesar de as propriedades familiares predominarem em 

quantidade, elas ocupam menos de 25% do território nacional. Além disso, da força de trabalho 

empregada no meio rural, 80% está na agricultura familiar, que responde, portanto, por 7 a 

cada 10 empregos no campo. 

Contudo, Sr. Presidente, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG, 80% dos trabalhadores rurais ficarão fora da Previdência, por não 

conseguirem pagar o INSS por 49 anos de forma ininterrupta, como está previsto na reforma 

da Previdência. É para essas pessoas que eu peço o apoio de todos os pares, para que nós 

possamos retirar de pauta essa medida contra os trabalhadores. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Governo Michel Temer. Crise da saúde pública no Município de Camaçari, Estado 

da Bahia. Defesa de retirada de pauta das propostas de reforma trabalhista e previdenciária. 

Apoio à realização da reforma política.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse Presidente Temer 

veio de encomenda, foi encomendado para acabar com a vida do povo brasileiro. Esse modelo 



 

1038 
 

que ele está articulando aqui no País e colocando para o Brasil está repercutindo 

negativamente, inclusive nos Municípios. Acabou com a Farmácia Popular! 

Lá no meu Município, em Camaçari, a saúde está um caos total. E o Prefeito quer fechar a 

UPA. Está fechando UPA, está fechando Unidades Básicas de Saúde. O Prefeito chegou ao 

ponto de nem o peixe da Semana Santa entregar para a população, para a comunidade, Sr. 

Presidente. E isso está ocorrendo em vários lugares do País, em vários Municípios. 

Portanto, eu penso que Rodrigo Maia, o Presidente desta Casa, deveria tirar de pauta a 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Agora o Relator da reforma da Previdência está 

recuando de algumas posições, mas quer criar um pedágio! O povo vai ter que pagar pedágio 

até morrer para poder se aposentar! Isso está errado! Vamos tirá-las de pauta e vamos colocar 

na pauta a reforma política. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - E vamos divulgar o seu pronunciamento no programa A 

Voz do Brasil, Deputado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de enfrentamento da corrupção no sistema político brasileiro. Contrariedade à 

votação das propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Expectativa de recuperação 

durante o período da Semana Santa dos exemplos de justiça, paz e amor deixados por Jesus 

Cristo.  

________________________________________ 

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

Deputados, Sras. Deputadas, nós vivemos num momento em que sentimentos de ódio, de 

intolerância, de rancor, de destruição da dignidade do ser humano estão presentes. Ainda 

quando se fala do combate à corrupção, normalmente se acusa o adversário. Aí Jesus diz que 

quem olha o cisco no olho do outro e não vê a trave que está dentro do seu olho não pode 

querer acusar o outro. 

Essa situação em que estamos vivendo é importante para que possamos dar um basta a esse 

processo político que está corrompido, apodrecido, que não tem mais o que dar. Ou seja, de 

fato é esse projeto político da política que gera tudo isso aí.  



 

1039 
 

Sr. Presidente, nós precisamos recuperar nesta Semana Santa aquilo que Jesus coloca: que a 

justiça e a paz se encontrem, e o amor e a verdade se abracem. 

É disso que nós estamos precisando neste mundo tão cheio de violência, tão cheio de 

corrupção, tão cheio de destruição. E, efetivamente, nós estamos vendo que o nosso País está 

indo para o buraco. Estão destruindo-o, e nós temos que dar um basta nisso. 

Por isso, não podemos votar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Não podemos 

agora abrir o espaço para a admissão de servidores, para a extinção de concursos públicos, 

para acabar com plano de carreira, para plano de demissão voluntária ou indeterminada. 

Nesse aspecto, eu gostaria que esta semana pudesse transformar mentes, corações e 

entranhas de todos aqueles que governam este País, de todos os poderes deste País, para 

que nós possamos recuperar o sentimento da justiça, da paz, do amor e da verdade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Nota dos Bispos da Província Eclesiástica de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, contra a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade 

social. Congratulações à Igreja Católica pelo apoio ao trabalhador rural e à população menos 

favorecida do Brasil.  

________________________________________ 

A SRA. ZENAIDE MAIA (PR-RN. Sem revisão da oradora.) - Bom dia a todos e a todas aqui 

presentes. 

Eu quero cumprimentar o Presidente e dizer o seguinte: quero só dar como lida uma nota dos 

Bispos da Província Eclesiástica de Natal sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 

de 2016, a reforma da Previdência, que é condenada por eles.  
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Eu queria agradecer este espaço e parabenizar a Igreja por ver o trabalhador rural e os menos 

favorecidos deste País.  

Eu quero que conste o meu discurso nos meios de comunicação desta Casa. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputada.  

Nós vamos divulgá-lo no programa A Voz do Brasil.  

V.Exa. será atendida.  

NOTA A QUE SE REFERE A ORADORA 

 

Nota dos Bispos da Província Eclesiástica de Natal sobre a PEC 287/2016 - Reforma da 

Previdência. 

"Eu vi, eu vi a aflição de meu povo (...), e ouvi os seus clamores 

por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos." 

Êxodo 3,7 

Nós, Bispos da Província Eclesiástica de Natal, em comunhão com o clero da Arquidiocese de 

Natal e das Dioceses de Mossoró e Caicó, fiéis ao Evangelho e à missão da Igreja, e em 

solidariedade para com o povo potiguar e todos os brasileiros e brasileiras, neste momento de 

tantas incertezas ante as propostas de reformas que tramitam no Congresso Nacional, 

recordamos à classe política potiguar que 

Um parlamentar eleito pelo povo não vota contra seus interesses! 

Desde a antiga Grécia, o conceito de democracia sempre esteve associado à participação 

popular. Das reuniões nas praças - Ágora, onde o povo debatia sobre o que era melhor para a 

cidade - pólis, evoluímos para um modelo de democracia representativa, no qual a sociedade 

delega a um representante o direito de falar em seu nome. O povo do Rio Grande do Norte, em 

2014, elegeu oito Deputados Federais e um Senador para falarem dignamente em seu nome. 

Estando às vésperas da votação, no Congresso Nacional, de uma ampla e inusitada Reforma 

da Previdência, instrumentalizada por uma alteração à nossa soberana Constituição Brasileira 

(PEC nº 287/2016), sentimo-nos obrigados, na condição de sacerdotes e membros de uma 

Igreja que tem por missão defender a vida e o bem-estar do povo em plenitude, a cobrar dos 

nossos parlamentares a posição que deles se espera: a de reprovar essa proposta que atenta 

contra os interesses do povo, repudiando toda e qualquer tentativa de retrocesso social. 

Ultimamente, sob o falso fundamento de déficit, crise econômica e outros episódios cíclicos, o 

Governo tem investido fortemente na alteração de direitos sociais, previdenciários e 

trabalhistas que foram incorporados à sociedade por dura luta popular. Sabemos 

conscientemente que a Reforma da Previdência atingirá de forma desigual e mais ostensiva os 

mais humildes, os descamisados, especialmente os trabalhadores rurais e as mulheres, numa 

inequívoca violação aos direitos humanos. 
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Vemos, com apreensão e repúdio, o silêncio perturbador de boa parcela da classe política 

brasileira, que aderna a essa mudança de forma passiva e adesista. Esperamos, com 

redobrada atenção, que os nossos mandatários, legatários principais da confiança do nosso 

povo, não traiam os interesses daqueles eleitores que no 1º domingo do mês de outubro de 

2014, saíram de suas casas, em sua maioria habitações simples e desguarnecidas de tudo, 

para votarem em candidatos em quem depositaram a esperança num porvir venturoso e de 

maior justiça social. Afinal, Cristo deixou como lembrança: "A quem muito foi dado, muito será 

cobrado (pedido)". (Lc 12,48) 

Convocamos, pois, os cristãos e cristãs, bem como todas as pessoas de boa vontade, 

particularmente de nossas comunidades, a se mobilizarem contrárias à proposta de Reforma 

da Previdência, ora em tramitação, para defender os direitos básicos conquistados a duras 

penas pelo povo brasileiro, visando preservar, principalmente, aqueles direitos assegurados 

para os mais pobres e socialmente vulneráveis. 

Permanecemos atentos e de olhos abertos no acompanhamento do voto dos nossos 

representantes, Senadores e Deputados Federais do Rio Grande do Norte! 

Natal, 05 de abril de 2017. 

Dom Jaime Vieira Rocha 

Arcebispo Metropolitano de Natal 

Dom Mariano Manzana 

Bispo de Mossoró 

Dom Antônio Carlos Cruz Santos, MSC 

Bispo de Caicó 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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________________________________________ 

Sumário 
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Homenagem à servidora da Câmara dos Deputados Maria Zélia Santos Nogueira de Sá, em 

face da sua aposentadoria. Não contemplação das expectativas do povo brasileiro nas 

mudanças promovidas pelo Governo Federal na proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, primeiro, eu quero 

homenagear a servidora Maria Zélia Santos Nogueira de Sá, que está se aposentando depois 

de tantos anos dedicados a esta Casa e que, coordenando ou participando do Cerimonial da 

Câmara dos Deputados, contribuiu tanto para que nós pudéssemos trazer discussões 

relevantes ao conjunto da sociedade. 

Então, minhas homenagens à Zélia, que vai receber uma merecida aposentadoria. Felizmente, 

o Presidente da República, que quer acabar com a aposentadoria neste País, não vai alcançá-

la. Alcançará milhões de brasileiros e brasileiras, particularmente as mulheres e os 

trabalhadores rurais, que não irão se aposentar. 

As mudanças cosméticas que têm sido feitas questionam a inteligência do povo brasileiro. 

Diminuir de 49 anos para 40, mudar dessa forma as regras de transição - e pouco tem sido 

divulgado - não contempla o povo brasileiro, que merece ter os seus direitos respeitados. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Está feito o registro, Deputada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de inclusão de profissionais da segurança pública, vigilantes e trabalhadores da 

saúde em regime especial de aposentadoria. determinação pelo Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Edson Fachin de abertura de inquérito contra Parlamentares investigados pela 

Procuradoria-Geral da República. 

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham por meio do 
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nosso portal, da nossa Rádio Câmara, enfim, aqueles que nos acompanham também pela 

Internet, nos últimos dias, fora a lista da Odebrecht de ontem, o assunto tem sido reforma da 

Previdência. 

Preocupa-nos muito esse tema no que tange principalmente à segurança pública e à privada. 

Algumas exceções estão sendo feitas, mas não é o suficiente ainda para termos essa reforma 

de uma maneira democrática e justa em nosso País. 

Conseguimos tirar os militares da reforma da Previdência, mas falta ainda tirar o restante dos 

profissionais de segurança pública, bem como também os vigilantes.  

Os vigilantes fazem um trabalho igual ao dos policiais. Nós fazemos na parte da segurança 

pública, eles fazem na parte da segurança privada. Eles trabalham um turno de 12 horas, 

alguns deles armados, outros sozinhos nos postos de serviços. Ontem mesmo, em Fortaleza, 

um vigilante foi assassinado numa casa lotérica. Vários companheiros têm perdido a vida 

lutando, fazendo a segurança e a guarda do patrimônio das pessoas, bem como a de suas 

vidas. 

Impor a esses homens uma idade mínima de 65 anos para se aposentar é, sem sombra de 

dúvida, um ato de covardia para com esses profissionais que tomam conta da segurança das 

pessoas, da vida e da liberdade. 

Alguns sites têm noticiado que se pensa em trazer a idade mínima para 60 anos. Deputado 

Capitão Augusto, penso como seria um policial rodoviário federal, um policial civil, um guarda 

de trânsito, um agente penitenciário ter que trabalhar até os 60 anos dentro de uma unidade 

prisional, nas ruas; por exemplo, um vigilante que trabalha armado, que trabalha em carro forte, 

que sofre estresse 24 horas transportando valores. Muitas vezes o que temos são assaltos a 

bancos. E esses homens e mulheres - há também mulheres que fazem segurança - terem que 

trabalhar até os 60 anos, no limite? Quem nos dera se eles pudessem, realmente, trabalhar até 

os 60 anos, porque a grande maioria tem morrido bem antes. Entre os que ficam vivos, a média 

é 58 anos de vida útil. 

Eu espero que haja, acima de tudo, prudência, por parte do Governo Federal; e sensibilidade, 

por parte do Relator, para que veja que nós estamos em um país de desigualdades, em que há 

profissionais em atividades distintas que têm que ser respeitados. 

Já parabenizo o Relator e o Governo pela sensibilidade de deixarem permanecer as 

aposentadorias especiais para os professores e para os policiais - pelo menos para os policiais 

militares -, mas nós temos que ver que não devem ser apenas para essas profissões. Em uma 

reunião com a bancada do PR, o Relator garantiu também que o pessoal da saúde que exercer 

atividade insalubre terá o período para aposentadoria diferenciado, mas há muita gente que 

precisa ser vista. Então, nós temos trabalhado e pedido para que vejam de maneira diferente 

aqueles que têm atividade diferente. Eu espero, sinceramente, que haja sensibilidade. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apreensão do Congresso Nacional e da sociedade brasileira diante da divulgação de lista de 

políticos alvo de inquérito no âmbito da Operação Lava-Jato. Falta de credibilidade ao 

Parlamento para a realização de reformas sem consulta popular, por referendo ou plebiscito 

homologatório. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, venho aqui nesta manhã para dizer que o Congresso, Brasília e o 

Brasil foram tomados não por surpresa, mas por apreensão e inquietude muito grande com a 

divulgação da quebra do sigilo dos inquéritos cuja abertura foi autorizada pelo Ministro Fachin. 

Quero dizer que nós não devemos, neste momento, Deputado Flavinho, prejulgar ninguém. Eu 

acho que a isenção clara se faz necessária, assim como é necessário que possamos apurar a 

conduta daqueles que, citados e investigados, vão provar a sua inocência. 

Eu tenho certeza de que muitos nomes nesse meio foram citados à revelia ou sem a 

comprovação de eventual envolvimento na Lava-Jato, mas é preciso responsabilizar também 

aqueles que se locupletaram de dinheiro público e que participaram de todo o esquema de 

corrupção que envolveu não só a PETROBRAS, mas todos aqueles que estão sendo 

investigados pela Lava-Jato. 

Eu quero manifestar claramente essa nossa posição, e é assim que vamos atuar. 

Brasília ontem foi tomada por surpresa quando da divulgação da lista - é lógico, complicada -, 

que envolvia nomes importantes, que inclusive conduzem reformas que estão sendo discutidas 

nesta Casa, a ponto de poderes e forças antagônicas se juntarem para tentar uma blindagem, 

na votação para a escolha dos membros do Conselho de Ética - isso aconteceu na noite de 

ontem, quando a sessão aqui foi interrompida. 

Houve uma pressa danada para escolher o Conselho de Ética, depois de toda a demora, para 

poder, de certa forma, fazer essa blindagem. Forças totalmente antagônicas estavam juntas, e 

nós, Deputado Flavinho, eu e V.Exa., que estávamos no Conselho de Ética, acompanhamos 

isso. 

Quero dizer que neste momento, Deputada Jô Moraes, nós não temos a menor condição de 

patrocinar determinadas reformas - trabalhista, previdenciária, política, renegociação das 

dívidas - sem consultar a sociedade, que está aturdida com o que aconteceu aqui no 

Parlamento.  

Não dá para fazermos; não há credibilidade suficiente para isso; não há respeito nenhum da 

sociedade para que possamos patrocinar determinadas reformas que vão atingir o cidadão, 

que vão mexer com a vida do cidadão. Isso não pode ser feito por pessoas que estão neste 

momento, de certa forma, envolvidas. Espero que elas possam provar a sua inocência e o seu 
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não envolvimento, mas este Congresso está violentamente comprometido em função disso 

tudo. 

Como foi dito aqui por vários colegas - o Deputado que me antecedeu falou da questão 

previdenciária, outro Deputado que me antecedeu falou da reforma política -, nós não temos 

como fazer qualquer tipo de reforma neste momento sem passar por uma consulta popular. 

Uma reforma política comprometida tem que passar, depois, por um referendo ou, antes, por 

um plebiscito; uma reforma da Previdência tem que passar por um referendo ou um plebiscito; 

uma reforma trabalhista tem que passar por um referendo ou um plebiscito. 

Nós temos que, neste momento, já que não dá para fazer uma Assembleia Constituinte, fazer 

com que os nossos atuais Constituintes deleguem ao povo essa decisão, para não haver 

suspeição, de modo que ele diga se concorda ou não com o que vai ser aprovado. 

Este é o nosso posicionamento. Queríamos que isso fosse ouvido pelos Líderes que conduzem 

esta Casa, com a responsabilidade devida, dando ao povo a regalia de, por referendo ou 

plebiscito, homologar qualquer decisão que este Parlamento tome daqui por diante. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Tentativa de invasão da Câmara dos Deputados por policiais em manifestação contra a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da 

Seguridade Social.  

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Agradeço ao Sr. Presidente, o 

Deputado Delegado Edson Moreira, e à Deputada Erika Kokay. 

Quero dizer ao Brasil que há mais uma manifestação na porta da Câmara dos Deputados. 

Alguns policiais e alguns operadores de segurança pública acabaram quebrando portas. Houve 

também o uso de gás de pimenta e pelo menos alguns deles foram detidos para averiguação.  

Por que isso? Por causa da maldita PEC 287! Nós estamos conversando com o Governo. Já 

tivemos mais de 15 reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Liderança do 

Governo e com o Governo para tratarmos das questões dos operadores de segurança pública 

do Brasil, que estão sendo vilipendiados através desta PEC.  
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Cada hora o Governo apresenta um texto que ninguém sabe qual é. Enquanto isso, os 

operadores de segurança pública acabam fazendo o que a população brasileira quer fazer - 

sem incitar -, invadir o Congresso.  

Obrigado, Sr. Presidente.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica a Reforma Trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. Rapidamente, quero parabenizar o conjunto de Parlamentares que não aceitaram 

que o Governo golpista atropelasse os direitos dos trabalhadores aqui hoje à noite... 

O SR. SILVIO TORRES - Por isso, Sr. Presidente, tem que encerrar. Assim, não ficamos 

ouvindo isso.  

O SR. JORGE SOLLA - A população brasileira não aceita a destruição de direitos trabalhistas 

nem previdenciários. Estão parecendo, até, Deputado Afonso Florence, aquela quadrilha que 

invade uma casa de madrugada e quer roubar rapidinho, antes que a polícia chegue, porque 

não pode demorar muito no lugar do roubo.  

É o que o Governo golpista está fazendo. Não podem demorar porque o povo não vai deixá-

los. Estão com poucos meses pela frente e estão correndo para entregar o pré-sal, para 

destruir direitos trabalhistas, para destruir a previdência pública, para dilapidar o patrimônio 

público, para acabar com as estatais que os tucanos não privatizaram no Governo FHC. Têm 

que destruir e roubar tudo rapidamente porque vão sair. O povo não vai deixar que eles 

continuem. O ano de 2018 vem aí! 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conveniência de discussão aprofundada, pelos Parlamentares, das propostas de reforma 

previdenciária, trabalhista e política, com vistas à retomada dos empregos e ao crescimento do 

País. Defesa de manutenção dos direitos dos trabalhadores na proposta de reforma da 

Previdência. Necessidade de compromisso da Câmara dos Deputados com o debate e a 

transparência na votação de matérias do interesse da sociedade.  

________________________________________ 

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, a reforma da Previdência continua sendo o tema mais discutido 

não só na Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta do Governo, mas em todos os 

segmentos da sociedade.  

Não poderia ser diferente. A questão abrange milhões de brasileiros, que temem perder direitos 

conquistados. O Governo, por sua vez, preocupado com o déficit previdenciário, insiste na 

urgência da aprovação das medidas e, por conta dessa corrida contra o relógio, até admite 

promover algumas alterações na proposta original. Essas mudanças devem acontecer em 

cinco pontos: aposentadoria rural; Benefício da Prestação Continuada - BPC; pensões; 

aposentadoria de professores e policiais, e regras de transição. 

Como membro da Comissão responsável pela análise da proposição, devo ressaltar que 

nenhuma reforma será eficiente se não houver uma discussão aprofundada de cada ponto 

polêmico. É necessário exaurir todos os argumentos a favor e contra. E é dentro deste princípio 

que reafirmo que, embora sendo o meu partido, o PRB, da base aliada, jamais seremos 

subservientes ao Governo. 

Neste momento de tamanha importância para o nosso País, o embate de ideias se faz 

fundamental. Afinal, a reforma da Previdência será, juntamente com a trabalhista, a tributária e 

a política, o principal desafio deste ano legislativo. A pauta é complexa e acontece em um ano 

difícil. Precisamos ter consciência plena de que a retomada dos empregos e do crescimento 

depende dos ajustes que serão feitos pelo Congresso. 

Se, por um lado, a reforma da Previdência é o grande desafio deste primeiro semestre, por 

outro, não pode e não deve gerar injustiças a ponto de desestruturar a sociedade. As reformas 

são necessárias, mas não podem deixar os trabalhadores desprovidos de seus direitos. Não é 

justo que eles paguem a conta de um rombo previdenciário de que governos anteriores não se 
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deram conta, ou melhor, para o qual fecharam os olhos. Pelo fato de o País não ter feito 

mudanças mais lentas lá atrás é que a situação chegou a esse ponto. 

Não podemos desviar o foco de que a Previdência foi criada para dar garantia ao trabalhador. 

Entendemos que o objetivo do Governo ao propor novas regras para as aposentadorias é 

buscar a sustentabilidade das contas públicas, diante do déficit crescente do sistema 

previdenciário brasileiro. Mas é preciso lembrar que o objetivo primeiro da Previdência não é 

ser um instrumento fiscal. A previsão de uma economia de 678 bilhões de reais em 10 anos, 

somente com o INSS - sendo 4 bilhões e 600 milhões já em 2018 e 14 bilhões e 600 milhões 

de reais em 2019 -, pode ser meta desde que os trabalhadores não sejam prejudicados. 

Cada um de nós Parlamentares tem o compromisso de agir com coerência. E essa coerência 

se faz ouvindo os anseios da população, analisando criteriosamente os pontos polêmicos e 

contatando os estudiosos da matéria, para que se faça juízo de valor. A proposta da reforma da 

Previdência tem que ser analisada com responsabilidade e espirito público, acima de disputas 

partidárias e eventuais divergências entre Governo e Oposição.  

Nenhuma decisão pode ser tomada de forma descompromissada. Por isso, debate e 

transparência precisam caminhar juntos. A Câmara será protagonista das reformas que o País 

precisa, mas tem que votar com a certeza de que trabalha pelo bem da sociedade. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

080.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/04/2017-18:54 

Publ.: DCD - 4/19/2017 - 140 PAULO PIMENTA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Satisfação com a derrota do Governo em votação na Câmara dos Deputados. Chamamento à 

mobilização popular para derrota das propostas de reformas trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, essa votação mostra que, havendo mobilização na rua, se a sociedade lutar, nós 

podemos aqui no Parlamento derrotar os projetos deste Governo golpista. 

Tentaram agora atropelar a votação da reforma trabalhista. Foram derrotados! Não tiveram os 

votos necessários! Com a reforma da Previdência também será assim. Este Governo não tem 
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legitimidade nem autoridade. Nós não podemos permitir que, nesta Casa, sejam retirados 

direitos conquistados há décadas. 

Vamos continuar nas ruas, mobilizados, para derrotá-los em cada votação feita nesta Casa. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

080.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/04/2017-18:56 

Publ.: DCD - 4/19/2017 - 140 BENEDITA DA SILVA-PT -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com rejeição de matéria, ante a decorrente manutenção de direitos trabalhistas. 

Expectativa de rejeição das propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e 

previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós não 

estamos aqui nos regozijando com a derrota do outro, nós estamos aqui porque "digno é o 

obreiro do seu salário". 

Nós temos que trabalhar dia e noite para não sermos pesados aos outros. Para isso, 

precisamos de jornada de trabalho, de trabalho decente, de férias, de salário. Nós precisamos 

cuidar de nossas famílias. É por isso que estamos defendendo o pão do trabalhador e da 

trabalhadora. Esta votação retira direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós não 

podemos nos conformar com isso. Isto não é digno, não é cristão: enquanto alguns ganham 

muito, outros vão trabalhar demais e vão ganhar pouco. 

Por isso estamos aqui dizendo para votar "não" à reforma previdenciária e à reforma 

trabalhista, porque há de se ter... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

080.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/04/2017-19:12 

Publ.: DCD - 4/19/2017 - 143 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas a Parlamentares da base do Governo ante a não aceitação do resultado de votação. 

Contrariedade à tentativa da Presidência de colocação, em nova votação, de matéria votada e 

rejeitada.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Deputados, 

Deputadas e todos que nos assistem, eu vou deixar a menção do Deputado Daniel Coelho, 

aquilo que ele disse aqui agora, para o campo do desespero de quem não sabe perder. É o 

campo do desespero. Tem que aceitar a derrota! 

Por semanas seguidas o Governo não tem conseguido quórum nesta Casa para a votação de 

matérias, e não tem conseguido por um motivo muito simples: porque vários Parlamentares já 

perceberam o que é votar essa agenda ilegítima, que faz com que as pessoas não tenham 

direito à aposentadoria e faz com que as pessoas não tenham direito à legislação trabalhista. 

Isso não pode ser ameaçado! 

Vários Deputados, inclusive da base de Temer, não querem ser identificados como aqueles 

que tiraram férias, 13º salário, fundo de garantia e descanso remunerado dos trabalhadores e 

trabalhadoras brasileiras. 

Por esse motivo, V.Exas. perderam essa votação, Deputado. Agora, não pode o Presidente da 

Casa, o Deputado Rodrigo Maia, fazer-se de Eduardo Cunha e colocar a matéria em votação 

novamente.  

Eu vou ler o Regimento da Casa, porque ele é claro: 

"Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação de 

qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação: 

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

II - em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra deliberação". 

Essa matéria já foi deliberada, e aqueles que a propuseram perderam a votação. E a pressão 

sobre os Parlamentares para que não retirem férias, fundo de garantia, 13º salário, licença 

maternidade só vai se ampliar.  
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Deputado, V.Exa. pode ficar nervoso, mas o seu nervosismo só nos dá a demonstração de que 

a base ilegítima de Temer está desesperada. Hoje, V.Exa. e a base ilegítima do PMDB não 

conseguiram aprovar mais uma maldade.  

Nós vamos ampliar a mobilização, não só aqui na batalha institucional, mas nas praças e nas 

ruas brasileiras. No dia 28 próximo, vamos ter uma greve geral, que vai dizer um "não" 

estrondoso a esse programa ilegítimo. 

Fora, Temer! E fora a esse programa! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

079.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/04/2017-14:00 

Publ.: DCD - 4/19/2017 - 22 LUIZ COUTO-PT -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Ações de centrais sindicais, da Diretoria Executiva do Sindicato dos Docentes da Universidade 

Federal da Paraíba - ADUFPB, da Câmara Municipal de São Carlos, da Câmara Municipal de 

Soledade e da Câmara Municipal de Vereadores de Caraúbas, Estado da Paraíba, contrárias à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Carta do Cariri, com abaixo-assinado 

contra a proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

pronunciamento que faço sobre a ação das Centrais Sindicais e da Diretoria Executiva do 

Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba - ADUFPB contrária à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Registro ainda documento da Câmara Municipal de São Carlos em repúdio à PEC 287, 

pedindo que votemos contra a proposta; e a Carta Aberta Contra a Reforma da Previdência, do 

Município de Caraúbas, na Paraíba. 

A Câmara Municipal de Soledade, na Paraíba, também se manifesta contrariamente, dizendo 

que os Parlamentares da Paraíba que votarem favoráveis à PEC terão uma resposta em 2018, 

quando não receberão votos. 

Registro, por fim, a Carta do Cariri, com um abaixo-assinado, intitulada: Levante do Cariri.  
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Gostaria que tudo fosse dado como lido e peço que seja dada publicidade nos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitas vezes, ainda este ano, manifestei desta tribuna 

o meu apoio à sociedade brasileira, aos sindicatos e aos movimentos sociais de todo o Brasil, 

em greve. Hoje retorno aqui para prestar o meu apoio e solidariedade às Centrais Sindicais e à 

Diretoria Executiva do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba - ADUFPB, 

do Município de João Pessoa, assim como à população pessoense que, inevitavelmente, 

sofrerá com as reformas enviadas pelo Executivo ao Congresso Nacional.  

As Centrais Sindicais estão denunciando a abrupta reforma da Previdência, a explicação para 

as chamadas crises econômica e política e a reforma trabalhista, que prejudica os planos de 

cargos e salários, a assistência à saúde e as melhores condições de trabalho. Todas as 

denúncias mais do que justas! 

A decisão pela mobilização, que vai até o dia 19 de abril, foi definida do dia 30 de março ao dia 

2 de abril, em assembleia da categoria.  

Com a paralisação, marcada para 28 de abril, setores importantes para a vida da cidade 

deixam de funcionar. Além destes servidores, entendemos que o sindicato deve ampliar o seu 

empenho, a partir das ações de greve, no sentindo de continuar o fortalecimento, construindo a 

unidade entre as diferentes categorias, movimentos sociais e populares, centrais sindicais, 

sindicatos, frentes e fóruns nos Municípios e Estados, para organizar uma greve geral, que 

será realizada no dia 28 de abril. 

De acordo com o comando de greve, que representa a categoria, a crise pela qual passa os 

Estados e Municípios é a expressão avançada da política regressiva do Governo Federal, que 

privilegia os interesses do bloco político-social no poder, em detrimento dos interesses dos 

trabalhadores/as e do povo, a qual precisamos combater.  

A luta por estabelecer a garantia dos direitos já conquistados tem sido árdua. Os 

trabalhadores/as e populares já fizeram paralisações pontuais desde o golpe de 2016, na 

tentativa de sensibilizar Estados e Municípios. De acordo com informações prestadas pelos 

grevistas, existe uma grande intransigência do Governo golpista e usurpador de Michel Temer 

em atender o comando de greve para garantir os direitos já conquistados.  

Desta forma, quero aqui me solidarizar com a luta das Centrais Sindicais, dos movimentos 

sociais, dos sindicatos da Paraíba e de toda a população brasileira e reafirmar o meu 

compromisso com a categoria. 

Na oportunidade, quero fazer um apelo a toda a população para que se estabeleça, 

emergencialmente, uma frente mais ampla de reinvindicação para que novas eleições diretas 

venham a ocorrer neste País, e a democracia venha a ressurgir novamente. 

Fica, portanto, o meu apoio à luta dos servidores e o meu apelo à busca de um novo amanhã. 
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Finalmente, quero registrar a nota da Diretoria do ANDES-SN sobre a greve geral de 28 de 

abril, convocando todas as entidades sindicais para participarem da greve geral com o grito de 

greve: A hora é agora! Unir e mobilizar para a greve geral em 28 de abril! 

Era o que tinha a dizer. 

(O abaixo-assinado com assinaturas originais a que se refere o Deputado Luiz Couto encontra-

se na Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 

Deputados, conforme GT nº 01/2014 - SERAD/DETAQ, emitida pelo Departamento de 

Taquigrafia, Revisão e Redação - art. 98, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Carta Aberta contra a reforma da Previdência 

(PEC 287/2016) 

As autoridade e demais pessoas abaixo assinadas, reuniram-se no dia 18 de Março de 2017, 

na Câmara Municipal de Vereadores da Cidade de Caraúbas-PB, manifestam posicionamento 

contrário sobre a Reforma da Previdência Social, tendo em vista que ela está fundamentada 

em premissas equivocadas e contém inúmeros absurdos contra os direitos sociais. 

A PEC 287/2016 apresentada pelo governo sob discurso de catástrofe financeira e "déficit", 

que não existem, considerando-se grave o descumprimento aos artigos 194 e 195 da 

Constituição Federal de 1988, que insere a Previdência no Sistema de Seguridade Social, 

juntamente com as áreas de Saúde e Assistência Social, sistema que tem sido, ao longo dos 

anos, altamente superavitário em dezenas de bilhões de reais. 

O superávit da Seguridade Social tem sido tão elevado que anualmente são desvinculados 

recursos por meio do mecanismo da DRU (Desvinculação de Receita da União), que são 

retirados da Seguiridade Social e destinados para outros fins, especialmente para o pagamento 

de juros da dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a Constituição. 

Diante disso, a proposta de reforma apresentada pelo governo desfigura o sistema da 

previdência social conquistado ao longo dos anos e dificulta a acesso a aposentadoria e 

demais benefícios à população brasileira que contribuíram durante toda sua vida. 

Além disso, tal reforma prejudicará diretamente a economia dos municípios, uma vez que a 

grande maioria sobrevive dos beneflcios da previdência social, que superam o repasse do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

Diante disso, somos todos CONTRA a PEC 287/2016 até que se discuta democraticamente, 

mediante a realização de audiências públicas que possibilitem a participação da sociedade no 

sentido de construir alternativas que venham melhorar o sistema de Seguridade Social e 

ampliar a sua abrangência, impedindo o retrocesso de direitos sociais. 

Caraúbas, 18 de Março de 2017. 

 

Diretoria do ANDES-SN divulga nota sobre greve geral de 28 de abril 
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A diretoria do ANDES-SN divulgou na última segunda-feira (3), por meio da Circular 087/17, 

uma nota na qual ressalta a importância da construção da Greve Geral de 28 de abril para 

barrar os ataques que os governos federal, estaduais, municipais e o Congresso Nacional têm 

desferido aos direitos dos brasileiros. 

Nota da Diretoria do ANDES-SN 

A hora é agora! Unir e mobilizar para a greve geral em 28 de abril! 

A diretoria do ANDES-SN reunida em Brasília, no período de 30 de março a 2 de abril de 2017, 

avaliou que a construção das lutas nos dias 8, 15, 28 e 31 de março foi positiva e acertada, 

demonstrando a disposição e a possibilidade da classe trabalhadora de se mobilizar, reagindo 

à crise econômica e política pela qual passa o país. 

As ações do mês de março demonstraram que o empenho do ANDES-SN, junto com outras 

entidades e movimentos sociais, no sentido de construir a unidade de ação é o caminho para 

barrar as contrarreformas em curso. Junto com o aumento quantitativo e qualitativo das lutas e 

da indignação social contra o ilegítimo governo Temer, mergulhado profundamente na lama da 

corrupção, há também uma evidente crise no sistema político institucional que tende a se 

agravar nos próximos dias. Temos que intensificar os esforços de esclarecimento e mobilização 

da nossa categoria e da população, além de ampliar a unidade na luta. 

Entendemos que o Sindicato deve ampliar o seu empenho, a partir das ações da diretoria, das 

secretarias regionais e das seções sindicais, no sentido de continuar fortalecendo e 

construindo a unidade entre as diferentes categorias, movimentos sociais e populares, centrais 

sindicais, sindicatos, frentes e fóruns nos municípios e estados, para construir a greve geral. 

Esse é o momento de ampliarmos a mobilização interna em nossas instituições de ensino, 

fazendo panfletagens, assembleias dos três segmentos, debates e visitas aos departamentos; 

dialogando com os professores/as sobre os riscos das contrarreformas da Previdência (PEC 

287) e trabalhista, da terceirização e dos cortes de verba, para a classe trabalhadora e para os 

serviços públicos, destacando seus impactos para a educação pública. Também devemos 

intensificar a pressão sobre os deputados/as e senadores/as nos estados, exigindo 

posicionamento público contrário às contrarreformas em pauta. 

Entendemos que a crise pela qual passam as universidades estaduais e municipais é a 

expressão avançada da política regressiva do governo federal, que privilegia os interesses do 

bloco político-social no poder, em detrimento dos interesses dos trabalhadores/as e do povo, 

que está sendo imposta ou reproduzida pelos governos estaduais e municipais, contra a qual 

temos que nos mobilizar para combater. 

Manifestamos, enfaticamente, nossa maior solidariedade e disposição de luta junto com os/as 

professores/as, a comunidade acadêmica e a população dos estados e municípios que estão 

sendo objeto de ataques selvagens nos seus direitos! 

A hora é agora! Temos que dar uma resposta à altura dos ataques que estamos sofrendo. 

Mobilizar, resistir e avançar na organização dos professores/as em articulação com os demais 

trabalhadores/as para defendermos os serviços públicos e os direitos. 

Nenhum direito a menos! Fora Temer! Rumo à greve geral em 28 de abril! 

Brasília, 2 de abril de 2017 

Diretoria do ANDES-SN 
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Boletim Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa - Paraíba 

Greve geral 

A Diretoria Executiva da ADUFPB se dirige a toda comunidade acadêmica da UFPB para abrir 

um amplo e democrático debate acerca da convocatória feita por todas as Centrais Sindicais 

do país para construirmos, no dia 28 de abril, a Greve Geral dos trabalhadores(as) 

brasileiros(as) contra as medidas do governo Temer. Em 2016, esse debate já havia sido 

pautado entre nós em razão das necessidades à época, especialmente em razão das 

propostas de ajuste fiscal empreendidas pelo governo federal, que culminou com a aprovação 

da PEC do limite dos gastos sociais, atual Emenda Constitucional 95. Portanto, a Diretoria da 

ADUFPB sente-se mais uma vez instada a se manifestar para evitar que qualquer 

desinformação sobre as características distintivas a respeito desses dois instrumentos de luta 

dos trabalhadores - Greve Geral e Greve Específica - possam se transformar em óbices para 

nossa participação neste importante momento da história das lutas no país. 

Como já afirmamos noutra oportunidade, o atual momento político brasileiro caracteriza-se, a 

nosso ver, pela inquestionável intenção do governo ilegítimo de Michel Temer de servir de 

forma abjetamente submissa à representação social - nacional e internacional - do capital 

rentista globalizado, no sentido da superação da crise - mais uma, cíclica, inerente ao próprio 

processo de produção capitalista em sua dinâmica - de acordo com os ditames emanados por 

essa representação. Para tanto, busca de um modo geral "jogar a conta" da mencionada crise 

nas costas da classe trabalhadora brasileira, usando, como principal instrumento para atingir 

essa finalidade, a retirada dos direitos arduamente conquistados pelos trabalhadores, ao longo 

de muitos anos de lutas, desde o final do século XIX e início do século XX: esse é o real 

objetivo do governo quando apresenta as reformas trabalhista e da previdência social. 

Não temos dúvidas de que o processo em curso, no qual os propósitos estão nitidamente 

manifestos, caso seja bem sucedido, irá penalizar, com toda a sua dureza, o conjunto dos 

integrantes da sociedade brasileira que obtêm sua subsistência por meio de seus salários. 

Esses serão alijados, ainda mais do que já o são, de seus direitos ao trabalho protegido, aos 

benefícios previdenciários, à saúde, à educação e demais políticas públicas, gratuitas e de 

qualidade. 

O conjunto dos trabalhadores brasileiros, por intermédio de diversas Centrais Sindicais, 

sindicatos de base, frentes de lutas e demais organizações políticas, em presença no cenário 

brasileiro contemporâneo, vem buscando, coletivamente, amadurecer a concepção e 

efetivação de uma estratégia que possa barrar esse verdadeiro sequestro de seus direitos. E, 

nesse processo de construção tático-estratégico, configura-se como elemento de importância 

capital a realização de uma greve geral, envolvendo o máximo possível aqueles a serem mais 

duramente atingidos pelas medidas governamentais pretendidas - muitas delas já anunciadas e 

outras em processo de implementação. Ou seja, o horizonte almejado para a abrangência da 

greve é a totalidade dos trabalhadores brasileiros. 

Isso posto, é evidente que, por conta da abrangência pretendida e das condições concretas da 

atual realidade brasileira, a previsão é que ela seja de curta duração, como alerta e sinalização 

da postura mobilizada, disposta à luta e resistência dos trabalhadores brasileiros, frente à 

ameaça de retirada de seus direitos. 

Greve específica 
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Cabe expressar, ainda, que não está, no atual momento, colocada dentre as perspectivas de 

luta, nem da ADUFPB, nem do ANDES-SN, qualquer indicação de greve específica docente, 

nos moldes do movimento paredista realizado nacionalmente pelos professores das IFES em 

anos anteriores. Ainda que tenhamos a clara percepção da existência de uma forte articulação 

entre as dimensões específica e geral das lutas dos trabalhadores, tal instrumento de luta tem 

sua aplicabilidade adequada a outro contexto, bastante distinto do que se apresenta no 

presente. 

Por fim, nunca é demais repetir, as decisões e definições dos instrumentos de luta a serem 

acionados em cada contexto que se apresente foram, são e serão, sempre, tomadas pela 

categoria, soberanamente e democraticamente, em suas instâncias próprias de deliberação. 

Neste sentido, aproveitamos a oportunidade para convocar todos os docentes para nos dias 18 

e 19 de abril participarem da rodada de Assembleias, que terá como principal pauta o debate e 

a decisão da categoria sobre a Greve Geral do dia 28.04.2017. 

Diretoria Executiva da ADUFPB 

 

Estado da Paraíba 

Poder Legislativo Municipal 

Câmara Municipal de Soledade 

"Casa Conselheiro José Osório da Nóbrega" 

Ao Exm° Sr. 

Deputado Federal - Luiz Couto - PT 

Carta Soledade-PB 

Aos vinte e um dias de março do ano de dois mil e dezessete, a Câmara Municipal de 

Soledade-PB, reuniu-se em Sessão Especial no Plenário desta casa, contando com a presença 

do Exm° Sr. Prefeito Geraldo Moura Ramos, Vereadores, Líderes Sindicais e Comunitários, 

Trabalhadores do campo e da cidade e Sociedade Civil Organizada para debatermos em sua 

totalidade a PEC 287 (Reforma Previdenciária) e os malefícios à classe trabalhadora deste 

país. 

Diante disto, comunicamos a Vossa Excelência que em Soledade-PB, nós, vereadores deste 

município, em sua totalidade, não votaremos e não representaremos nas eleições de 2018, 

candidatos que votarem pela retirada dos direitos previdenciários dos trabalhadores do campo 

e da cidade. 

Vereadores: 

Reginaldo Gomes Falcão - PR 

Osório Guedes Policarpo Neto - PROS 

Adeilson Joellby Martins Mariano - PMDB 

Vânia Maria Ouriques Leal - PR 

Júlio Cezar de Vasconcelos Garcia-PMDB 
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Alexandre Gomes de Souza - PSDC 

Wellington Di Karlos de O. G. Ramos Pereira - PSDB 

José Correia de Queiroz Neto - PTdoB 

Sala de Reuniões, 21 de março de 2017 

 

Carta do Cariri 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2017, reunidos , em São João do Cariri, "Cidade 

mãe" do Cariri Paraibano, presentes ao ato púbico intitutado de Levante do Cariri Contra a 

Reforma da Previdência, a sociedade organizada do Cariri e de outras regiões do Estado da 

Paraíba, representada por seus Vereadores, Prefeitos, Professores, Agricultores Familiares, 

Sindicalistas e toda população do semiárido nordestino, evidencia sua discordância em relação 

ao texto da proposta de Reforma da Previdência (PEC 287/2016), tendo em vista que esta não 

considera a força de trabalho deste segmento que inicia sua vida laboral ainda criança e com a 

aprovação desta PEC subjugará toda região. 

Consideramos que antes de retirar direitos dos trabalhadores se faz necessários esforços no 

combate a sonegação e na busca de créditos dos devedores que ultrapassam 400 bilhões de 

reais com o INSS, como é de conhecimentos de todos. Ainda, sejam reavaliados a 

necessidade de manutenção dos bens imóveis da previdência social, uma vez que dos 5.685 

imóveis, 3.485 estão irregulares e não utilizados e 2.200 em uso, consumindo cerca de 20 

milhões de reais anuais apenas com manutenção e condomínio, configurando um verdadeiro 

descaso com o dinheiro do trabalhador. 

Consideramos também que os recursos da Seguridade Social, Artigos 194 e 195 da CF, estão 

sendo desviado a outros propósitos originais de nossa Carta Magna, utilizando-se inclusive os 

mecanismos da DRU (Desvinculação de Receitas da União), que em moeda corrente 

representou nos últimos anos a desvinculação de mais de 270 bilhões de reais. 

Toda economia de nossos municípios está à beira de uma enorme crise, sem precedentes 

tendo em vista que com o vácuo que será criado com esta nefasta PEC 287, devido ao 

aumento da idade mínima para aposentadoria do agricultor, pois o valor originário das 

aposentadorias rurais ultrapassam os FPM dos municípios desta região. 

Corroboramos com o entendimento do Ministério dos Direitos Humanos que a PEC 287/2016 

afronta direitos sociais e representa um retrocesso social. 

Exigimos a suspenção da tramitação da PEC 287/2016, com a finalidade de discutir ampla e 

democraticamente alternativas, através de audiências públicas em todos os estados brasileiros 

e demonstrar toda a transparência os recursos da Seguridade Social. 

Apoiamos a CPI da previdência, a fim de apurar no Congresso Nacional obscuridades em 

nosso sistema previdenciário, tomando as medidas punitivas exemplares aos responsáveis de 

irregularidades encontradas. 

Exigimos que nenhuma regra para concessão de aposentadoria ao Agricultor Familiar seja 

alterada. 

Esclarecemos ainda que, todos os abaixo assinados recusam a votar em qualquer um 

deputado ou senador que apoie esta PEC maldita e qualquer outro retrocesso aos direitos 
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trabalhistas e sociais do povo brasileiro, ou ainda que apoie a chamada lista fechada para 

futuras eleições, manchando ou evidenciando a capacidade da histórica política destes maus 

representantes. 

São João do Cariri - PB, 24 de março de 2017 

 

Câmara Municipal de São Carlos 

Capital do Conhecimento 

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais 

Referência:/lta/ 

Processo no 1159/2017  

Oficio-Circular 

São Carlos, 05 de abril de 2017. 

Cumpre-me informar que esta Câmara Municipal, em sessão ordinária ontem realizada, 

aprovou a Moção de Repúdio nº 0167, de iniciativa do vereador Moises Lazarine, subscrita por 

esta presidência e pelos Vereadores: Malabim, Marquinho Amaral, Cidinha do Oncológico, 

Laíde das Graças Simões, Robertinho Mori e Roselei Françoso, Manifestando Repúdio à PEC 

287/2016, que trata da Reforma da Previdência (conforme cópia inclusa). Prevaleço-me da 

oportunidade para renovar-lhe protestos de elevada estima e apreço. 

Júlio César Pereira de Souza 

Presidente 

Excelentíssimo Senhor 

Luiz Couto 

Deputado Federal 

Brasília - DF 

 

Câmara Municipal de São Carlos 

Senhor Presidente: 

Senhores (a) Vereadores (a) 

Moção de Repúdio 

Repúdio a PEC 287/2016 da reforma da Previdência . 

Considerando que homens e mulheres, urbanos e rurais, só poderão se aposentar ao 

completarem 65 anos de idade; aumenta o tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos.  
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Considerando que reduz de maneira drástica os rendimentos dos futuros aposentados, ao 

modificar as regras de cálculo do valor da aposentadoria; as pensões serão cortadas quase 

pela metade, pois a viúva ou o viúvo receberão apenas 60% do rendimento do titular; as 

pensões e o BPC serão desvinculados do salário mínimo, o que significa que os rendimentos 

poderão ser inferiores a um salário mínimo. 

Submeto ao plenário esta Moção de Repúdio, contra as atitudes ocorridas em nosso País , 

uma vez que esta atitude vem de encontro com os interesses da sociedade brasileira e são-

carlense. 

São Carlos, 03 de Abril de 2017 

Moisés Lazarine 

Vereador 

Marquinho Amaral 

Vereador 

Malabim 

Vereador - PTB 

Robertinho Mori 

Vereador - PSDB 

Roselei Françoso 

Vereador-REDE 

Julio Cesar 

Presidente 

 

Câmara Municipal de São Carlos 

Para dar sequência e intensificar a campanha contra a reforma da Previdência, enviamos em 

anexo um modelo de moção contra a PEC 287/2016 para que seja apresentado aos 

vereadores. Após a aprovação da Câmara Municipal, solicitar que o Presidente da Câmara do 

município encaminhe aos Deputados Federais e Senadores, para que votem contra essa PEC. 

Sindicato dos Metalúrgicos de S. Carlos e Região 

Nós, Vereadores da cidade............, reunidos na sessão XX do dia..... de 2017 às ......h, 

concordamos que a PEC 287/2016 da reforma da Previdência, se aprovada, vai impor 

prejuízos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, assim como trará imenso prejuízo à 

economia local, pela falta de distribuição de renda, configurando uma redução drástica de 

direitos e rendimentos de enorme parcela da população da nossa cidade. 

É comprovado que a reforma retira direitos consagrados, pois: 
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Estabelece que homens e mulheres, urbanos e rurais, só poderão se aposentar ao 

completarem 65 anos de idade; aumenta o tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos; 

as regras para acessar os benefícios de prestação continuada (BPC) dificultam ou impedem o 

acesso aos que mais precisam (idosos e deficientes); reduz de maneira drástica os 

rendimentos dos futuros aposentados, ao modificar as regras de cálculo do valor da 

aposentadoria; as pensões serão cortadas quase pela metade, pois a viúva ou o viúvo 

receberão apenas 60% do rendimento do titular; as pensões e o BPC serão desvinculados do 

salário mínimo, o que significa que os rendimentos poderão ser inferiores a um salário mínimo. 

Portanto, ao dificultar o acesso à aposentadoria, a Reforma da Previdência reduzirá os 

proventos das pessoas e prejudicará a vida e a economia do município. Com a redução da 

renda dos aposentados, pensionistas e beneficiários, os impactos negativos no comércio e na 

produção local serão irreversíveis. Haverá desemprego e queda da arrecadação municipal, 

prejudicando todos os moradores da nossa cidade; 

Em vista dos fatos acima mencionados, nós, vereadores, aprovamos esta moção contra a PEC 

287/2016 e pedimos aos nossos Deputados Federais e Senadores que votem contra a 

aprovação da Reforma da Previdência. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 4/19/2017 - 33 WALDENOR PEREIRA-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convite à população da região da Bacia do Paramirim para participação em audiência pública 

na Câmara Municipal de Macaúbas, Estado da Bahia, para debate sobre as propostas de 

reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, numa ação conjunta com o Deputado Estadual Zé Raimundo, o nosso mandato 

está realizando uma série de audiências públicas, em diferentes regiões da Bahia, para debater 

a reforma da previdência e a reforma trabalhista.  

Na próxima quinta-feira, dia 20 de abril, estaremos realizando mais uma dessas audiências, 

que agora será no Município de Macaúbas, localizado na região da Bacia do Paramirim. 
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Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o Prefeito Amelinho, os Vereadores Maxsuel, Té 

Oliveira e Vandinei, do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento também Paulo do Rego, 

Gilbertinho e Lindolfo. 

Convido toda a população da Bacia do Paramirim para se fazer presente na quinta-feira, às 19 

horas, na Câmara de Vereadores, onde estaremos debatendo profundamente essas duas 

reformas, a da previdência e a trabalhista. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de realização pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 

encontro no Município de Quixadá, Estado do Ceará, para debate sobre os impactos na vida 

das pessoas com deficiência da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da seguridade social.  

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero registrar, neste 1 minuto, que no próximo dia 28 vamos estar na cidade de 

Quixadá, realizando, à frente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, um encontro regional para discutir os impactos da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, que traz a reforma da Previdência, na vida das pessoas com 

deficiência. 

Em seguida, estaremos abrindo, para todos os outros segmentos, esse debate sobre a PEC 

287, discutindo, conhecendo-a em detalhes e dando oportunidade às pessoas de se 

expressarem e trazerem seu sentimento a respeito dessa proposta. 
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Já levamos esse encontro para a Região do Cariri, no sul do Estado, e agora estamos levando 

para a região central do Estado. A sede do encontro será a cidade de Quixadá, minha cidade, 

uma das mais bonitas do Ceará. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reprodução do texto do Manifesto da Convenção Batista Brasileira, sobre preocupações com a 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, há duas semanas registrei desta tribuna o Manifesto da Convenção Batista 

Brasileira, que expõe as preocupações da Convenção com a reforma da Previdência. Retorno 

hoje com o mesmo objetivo, agora para pedir o registro nos Anais da Casa e a publicidade nos 

seus meios de comunicação de pronunciamento da mesma Convenção, porém com 

argumentação contundente contra a colocação em pauta da referida matéria, a PEC 287, de 

2016. 

Reafirmo a minha identidade e a minha identificação com o pensamento de milhões de batistas 

brasileiros. 

Segue o texto anexo, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Pronunciamento da Convenção Batista Brasileira sobre a Reforma Previdenciária (PEC 

287/2016) 
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"O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna". (Provérbios 29:4). 

A Convenção Batista Brasileira, através de sua Diretoria, representando as milhares de Igrejas 

a ela filiadas, presentes neste país desde 1871 e das quais hoje participam mais de três 

milhões de cidadãos brasileiros, vêm manifestar suas preocupações diante das propostas de 

mudanças no regime previdenciário brasileiro contidas na Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC 287/2016). 

Conquanto defendamos o princípio da separação entre Igreja e Estado, é nosso dever levantar 

a voz (como fizeram os profetas da Bíblia e no correr da história cristã) sempre que a justiça 

social estiver sob ameaça que, como cremos, é o caso da reforma nos termos preconizados, 

se for implementada. Assim, 

1. Começamos por lembrar que o sistema previdenciário brasileiro cumpre fundamental papel 

na redistribuição e realocação da renda, constituindo-se em eficaz instrumento de inclusão 

social, pelo combate que promove à desigualdade social e pela provisão de segurança 

alimentar para significativa parcela da nossa população. 

2. Reconhecemos que a expectativa média de vida dos brasileiros vem aumentando, ainda que 

lentamente diante das necessidades humanas e desigualmente entre os segmentos da 

sociedade, sobretudo entre os mais pobres, que ainda morrem muito cedo. 

3. Concordamos que há razões que fundamentam a reforma da Previdência, uma vez que o 

equilíbrio destas contas interessa ao desenvolvimento econômico e social e que a manutenção 

dos parâmetros vigentes de aposentadoria significa, do ponto de vista técnico e atuarial, 

permitir que a atual geração consuma todos os recursos do sistema, o que poderá condenar as 

gerações futuras a não receber os benefícios pelos quais contribuíram ao longo de todas as 

suas vidas. 

No entanto, as alterações propostas pelo Poder Executivo e em discussão no Poder Legislativo 

obrigam-nos a formular as seguintes ponderações: 

1. Uma vez que, no Brasil, a Previdência Social é um direito social com garantia fundamental 

(conforme previsto na Constituição Federal de 1988), entendemos que alterar 

extemporaneamente as suas regras sem uma ampla discussão por parte da sociedade é 

injustificável, sob quaisquer argumentos, já que impõe milhões de brasileiros ao desamparo, 

por lhe faltar um seguro social e, consequentemente, ao extermínio. 

2. Uma vez que as razões de ordem técnica não obtiveram o consenso dos especialistas, 

entendemos que essas razões não podem ser apresentadas como se fossem a única saída, 

como dizem as peças publicitárias governamentais, com o objetivo de mascarar os números e 

cercear um debate absolutamente necessário e urgente. 

3. Uma vez em que não se pode ignorar que todo sistema previdenciário será injusto, se os 

seus gestores não fazem o que é preciso ao longo de tempos de acumulação, no seu dever de 

proteger e garantir a sustentabilidade, a irredutibilidade do poder aquisitivo dos beneficiários, a 

distributividade, a dignidade e a paz social, entendemos que a reforma não pode ser tratada 

como medidas políticas paliativas e capazes de ferir de morte a confiança da população 

contribuinte, que se sente ludibriada, com consequências ainda mais nefastas, inclusive, para o 

influxo de mais recursos. 

Assim, viemos responsavelmente conclamar que: 
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1. A Reforma da Previdência, como proposta pelo governo federal, seja retirada da pauta no 

Congresso, até ser discutida amplamente pela sociedade civil, com apresentação de números 

inquestionáveis e correspondentes parâmetros de alteração para o aperfeiçoamento do 

sistema, dadas as consequências das alterações para a geração atual e para as futuras. 

2. As medidas a serem propostas, depois de profundamente discutidas, venham a considerar 

os aspectos de alcance social e não apenas financeiro, como: a) a necessidade de se manter 

as diferenças de tempo de contribuição entre homens e mulheres, as quais sabidamente 

exercem uma dupla jornada laboral, que implica em pesada carga sobre seus corpos e projetos 

de vida; b) a sabedoria de se considerar nossos graves desequilíbrios regionais, bem como as 

diferenças de expectativa de vida entre as populações das regiões mais pobres em 

contraponto com as de maior poder aquisitivo; c) a justiça de se levar em conta que os 

trabalhadores mais pobres e sem qualificação, muitos sem a proteção das carteiras de 

trabalho, os quais só excepcionalmente alcançarão os 49 anos propostos de contribuição para 

fazerem jus aos proventos de aposentadoria integrais; d) o cuidado de os benefícios a perceber 

jamais sejam inferiores a um salário-mínimo. 

3. O governo federal considerará como receitas para a Previdência Social rubricas que hoje 

não contabiliza, entre elas a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a contribuição 

para o financiamento da Seguridade Social, o PIS-Pasep e outras receitas. Providência que 

alterará substancialmente os números apresentados para o alegado déficit do sistema. 

4. O governo federal liderará, junto com órgãos internos, acompanhados com órgãos externos 

competentes, uma investigação profunda da aplicação dos recursos arrecadados para 

sustentar a previdência e a seguridade social, o que passará pela transparência governamental 

em relação aos números superficialmente apresentados, para que os desmandos cometidos 

com o suor dos trabalhadores contribuintes não dilacerem o futuro de nossa nação e a 

sobrevivência dos nossos irmãos. 

5. O governo federal, usando dos recursos legais que dispõe, cobrará as dívidas de empresas 

junto à Previdência, que totalizam mais de R$ 426 bilhões, inadimplência e atraso que são 

abusos que não podem ser permitidos, uma vez que inviabilizam o sistema e penalizam os 

mais pobres. 

6. O governo federal reduzirá as desonerações fiscais concedidas aos segmentos privados, 

com prejuízo para o equilíbrio das contas do Estado e das nossas famílias. 

Por fim, Desafiamos efetivamente a todos os que se reúnem em nossas Igrejas a orar pelo 

bem de nossa Nação, no comum desejo de que Deus nos permita participar da construção de 

um país em que justiça social e o cuidado com os mais necessitados sejam pauta permanente 

de nossas políticas públicas, conforme o belo programa que temos na Bíblia, especialmente no 

livro do profeta Isaías, capítulo 65, versos 17 a 25, cuja leitura recomendamos aos poderes da 

República por seu valor atemporal. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2017 - Pr. Vanderlei Batista 

Marins Presidente - Pr. Sócrates Oliveira de Souza - Diretor Executivo. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de audiência pública em Salvador, Estado da Bahia, para debate sobre o Projeto de 

Lei nº 6.437, de 2016, relativo às atribuições das profissões de agente comunitário de saúde e 

de agente de combate às endemias. Defesa de rejeição pela Câmara dos Deputados das 

propostas de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem houve 

uma grande audiência pública em Salvador, para discutir o Projeto de Lei nº 6.437, de 2016, 

que regulamenta as atribuições dos agentes comunitários, com a presença do Deputado 

Valtenir Pereira, Relator da Comissão Especial.  

Deixo registrado o meu total e irrestrito apoio à causa dos agentes comunitários e agentes de 

combate às endemias. 

Ao mesmo tempo, quero dizer da minha preocupação com duas matérias que tramitam nesta 

Casa: a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. 

A reforma trabalhista quer alterar mais de 100 pontos da CLT, permitindo até que mulheres 

grávidas possam trabalhar em lugares insalubres. Nela também há a questão de o negociado 

prevalecer sobre o legislado, a partir do que não vai ser respeitado o mínimo de proteção ao 

trabalhador, e a possibilidade de os acordos feitos no âmbito de uma empresa se sobreporem 

aos acordos de convenções coletivas e à própria lei também. 

A reforma da Previdência, que tem a repulsa de 93% dos brasileiros, mesmo com as 

mitigações que o Governo está prometendo, como a redução da idade mínima para a 

aposentadoria, está totalmente errada. 

Sr. Presidente, nós não podemos aprovar nem a reforma previdenciária, nem a reforma 

trabalhista que está sendo proposta pela Comissão Especial. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apelo ao Presidente da República, Michel Temer, de retirada da proposta de reforma 

previdenciária, com vistas à realização de debate sobre o tema com a sociedade brasileira. 

Impossibilidade de aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje o Presidente 

Michel Temer ofereceu um café da manhã à sua bancada, para discutir o parecer sobre a 

proposta de reforma da Previdência.  

Gostaria de aproveitar este momento e novamente fazer um apelo ao Presidente: que ele 

retirasse essa proposta daqui e desse um prazo de 60 dias para que ela fosse discutida com a 

sociedade, visto que isso não aconteceu.  

Essa reforma vai mexer com a vida das pessoas. Tenho a certeza absoluta de que ela não vai 

ser aprovada nesta Casa. Não adianta tentar, pois ela já está contaminada. Pela maneira como 

o Governo mandou essa matéria para cá, tentando empurrá-la goela abaixo, ela não vai 

passar.  

Pelo bem do Brasil, pediria ao Presidente Michel Temer que retirasse essa matéria daqui, para 

que houvesse uma discussão com a sociedade e tivéssemos condições de apreciá-la.  

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

Vamos divulgar seu pronunciamento pelo programa A Voz do Brasil.  

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à apreciação, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social; do Projeto de 

Lei nº 6.787, de 2016, sobre alterações na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; e do 

Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do Regime de Recuperação 

Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Anúncio de obstrução da votação das respectivas 

matérias.  

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Parlamentares, nesta semana, em meio a delações que atingem de morte o núcleo 

central do Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer, já que nove Ministros são acusados 

de ato de improbidade, de corrupção, a Presidência desta Casa legislativa insiste em pautar 

matérias que golpeiam direitos dos trabalhadores brasileiros. 

O Presidente Rodrigo Maia ameaça apresentar o relatório da Comissão que trata da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que acaba com a Previdência Social no Brasil, que 

acaba com a aposentadoria dos trabalhadores. Ele também ameaça aprovar requerimento de 

urgência para que as emendas apresentadas na Comissão Especial que trata da reforma 

trabalhista sejam derrubadas e a matéria venha a Plenário. Trata-se do Projeto de Lei nº 6.787, 

de 2016, que rasga e joga no lixo a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A Presidência da Casa insiste, ainda, em reapresentar para discussão o Projeto de Lei nº 343, 

de 2017, que trata da renegociação das dívidas dos Estados, especialmente o Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Esse projeto impõe uma série de condições, a maioria 

delas nocivas, perversas aos interesses dos trabalhadores do Brasil. 

É lamentável que, diante de tantas delações, de denúncias de corrupção, de atos de 

improbidade, de desvio e malversação de recursos públicos envolvendo o PMDB, o PSDB e o 

DEM, o Presidente da Casa insista em incluir na pauta matérias tão nocivas aos interesses dos 

trabalhadores brasileiros.  

Deixo aqui registrados o nosso protesto e a nossa contestação. 

Queremos previamente anunciar que vamos obstruir a discussão a respeito dessas matérias. E 

se de fato essas matéria vierem a ser votadas, nós votaremos contrariamente a essas 

iniciativas nocivas e perversas aos interesses dos trabalhadores do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Declaração de voto contrário ao substitutivo oferecido pelo Relator ao texto original da proposta 

do Governo Federal de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PHS-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, hoje pela manhã sai o substitutivo ao projeto de reforma da Previdência 

Social.  

É bom alertar a sociedade brasileira: a cada momento aparece uma novidade no Palácio do 

Planalto. Lamentavelmente, o Relator na Câmara dos Deputados parece um apêndice do 

Poder Executivo e do Palácio do Planalto. 

Quero deixar registrado que já li o substitutivo e continuo votando contra, porque não resolve o 

problema da Nação brasileira, não é justo.  

Para a aposentadoria do professor, querem reduzir a idade mínima para 60 anos, mas se 

contribuir por 25 anos. Vai se aposentar com 70% do seu salário, depois dos 60 anos de idade. 

Isso é uma vergonha! 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da tese de inexistência de déficit da Previdência Social, com base em informação da 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP, da Revista de 

Conjuntura, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e da Empresa Brasil de 

Comunicação - EBC. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero falar sobre esse alegado déficit da Previdência. 

Desde o início do debate, os auditores fiscais da Receita Federal, através da Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP, vêm denunciando que o 

alegado déficit da Previdência é uma falácia, pois os gastos com a Previdência fazem parte do 

orçamento da chamada Seguridade Social, composta ainda pela saúde e pela assistência 

social, enquanto que as receitas que atendem a essas despesas vão muito além das 

contribuições de trabalhadores e empregadores, pois contam com os recursos da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL, e do PIS/Pasep, além de parte da arrecadação com loterias federais.  

Sr. Presidente, no último número da prestigiosa Revista de Conjuntura, publicada pelo 

Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, o Professor Dércio Garcia Munhoz, da 

UnB, que foi Presidente do Conselho Nacional da Previdência Social, nos brinda com o artigo 

intitulado Crise da Previdência: os números do Governo desmentem o Governo, em que nos 

apresenta argumentos e, especialmente, números que tornam clara a falácia do déficit já 

denunciada pelos auditores fiscais da Receita Federal.  

Usando dados do próprio Ministério da Fazenda, o Prof. Dércio Munhoz nos mostra que, entre 

2010 e 2015, a previdência urbana acumulou superávits próximos de 100 bilhões de reais e só 

em 2016 registrou déficit, fruto de um aumento de apenas 3,7% da receita, causado pela crise 

econômica. 

Munhoz argumenta que, se a previdência urbana vinha acumulando superávits até a chegada 

da crise econômica, e a previdência rural tem garantido seu financiamento pelo esquema de 

contribuição criado pela Constituição de 1988, poderia ainda restar a dúvida sobre se o 

aumento nos dispêndios previdenciários não estaria realmente fora de controle, como alegam 

as autoridades do Governo.  

E o Prof. Munhoz começa a mostrar dados que comprovam que não é verdade esse alegado 

déficit da Previdência Social. 

Sr. Presidente, é sempre bom lembrar que os verdadeiros devedores da Previdência Social 

acumulam uma dívida de 426 bilhões de reais, quase três vezes o valor do alegado déficit do 

setor, segundo matéria publicada em fevereiro deste ano pela Empresa Brasil de Comunicação 

- EBC, empresa de comunicação gerida pelo próprio Governo. 
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Este é o debate franco e aberto que devemos fazer aqui desta Casa, baseado em dados da 

realidade e com um olhar firme nos interesses das novas gerações. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento nos órgãos de comunicação desta 

Casa. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham neste momento das galerias do 

Plenário ou pelos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados. 

Quero usar desta tribuna para me somar à reclamação feita ontem pelo Deputado Glauber 

Braga sobre o uso de um perfil oficial da Câmara dos Deputados no Facebook para divulgar a 

posição do governo sobre a reforma da previdência, especialmente porque sabemos que os 

números divulgados são falaciosos. 

Desde o início deste debate, os auditores fiscais da receita federal, através da Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - Anfip, vem denunciando que o alegado 

déficit da previdência é uma falácia, pois os gastos com a Previdência fazem parte do 

orçamento da chamada Seguridade Social, composta ainda pela saúde e pela assistência 

social, enquanto que as receitas que atendem a estas despesas vão muito além das 

contribuições de trabalhadores e empregadores, pois contam com os recursos da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) e do PIS/Pasep, além de parte da arrecadação com loterias federais. 

A constituição de 1988 estabeleceu dois seguimentos clássicos da previdência no Brasil, um 

segmento urbano, superavitário, com elevado nível de receitas próprias advindas das 

contribuições dos trabalhadores e das empresas, e um segmento rural, que praticamente não 

contribui e tem caráter assistencial, para cujo financiamento o constituinte previu as 

contribuições acima aludidas. 

Ao contrário do que vem dizendo o governo, os números do próprio governo mostram que, 

mesmo com toda a crise econômica que estamos passando, agravada pela incompetência 

mostrada nestes últimos meses, tivemos superávit da Previdência em 2015 de R$ 12 bilhões, 

isto nas palavras dos próprios profissionais encarregados da arrecadação tributária e 

previdenciária, representados pela Anfip. 

Então, podemos supor que os recursos arrecadados para financiar a Seguridade Social estão 

sendo desviados para tapar buracos orçamentários em outro lugar que não a previdência do 

trabalhador.  

Sabemos que não é para a saúde nem para a educação, já que Temer congelou, com o apoio 

de sua base aqui no Congresso, todos os investimentos nestas áreas por 20 anos. Também 

acabou ou reduziu os gastos com vários programas sociais, como o Ciência sem Fronteiras. Se 

alguém me disser que suspeita que este dinheiro esteja indo pagar os juros da dívida para os 

bancos e para os rentistas, eu não me surpreenderei. 

No último número da prestigiosa Revista de Conjuntura, publicada pelo Conselho Regional de 

Economia do Distrito Federal, o Professor Dércio Garcia Munhoz, que foi presidente do 
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Conselho Nacional da Previdência Social, nos brinda com um artigo intitulado "Crise da 

Previdência: os números do governo desmentem o governo", em que nos apresenta 

argumentos e, especialmente, números, que tornam clara a falácia do déficit já denunciada 

pelos auditores fiscais da receita federal. 

Usando dados do próprio Ministério da Fazenda, Munhoz nos mostra que entre 2010 e 2015 a 

previdência urbana acumulou superávits próximos de R$ 100 bilhões e só em 2016 registrou 

déficit, fruto de um aumento de apenas 3,7% da receita, causado pela crise econômica.  

Munhoz argumenta que, se a previdência urbana vinha acumulando superávits até a chegada 

da crise econômica e a previdência rural tem garantido seu financiamento pelo esquema de 

contribuição criado pela Constituição de 1988, poderia ainda restar a dúvida sobre se o 

aumento nos dispêndios previdenciários não estaria realmente fora de controle, como alegam 

as autoridades do governo. 

Dúvida que é imediatamente desfeita com os números do Ministério da Fazenda que mostram 

uma tendência de queda relativa dos dispêndios totais da previdência com benefícios em 

relação ao PIB. Em 2006 estes dispêndios equivaliam a 6.9% do PIB, em 2007 caiu para 6.7%, 

em 2008 caiu para 6.5%, em 2009 voltou para 6.8%, em 2010 caiu para 6.6%, em 2011 caiu de 

novo para 6.5%, em 2012 passou para 6.6%, em 2013 para 6.7%, em 2014 voltou ao patamar 

de 2006, de 6.9% e com o agravamento da crise subiu para 7.4% em 2015. 

Estes números mostram claramente uma tendência de queda dos dispêndios da previdência 

em relação ao PIB, só interrompida em 2015 diante do recuo de 3,8% no PIB. 

Se olharmos apenas os gastos com benefícios urbanos podemos ver que os dados do 

Ministério da Fazenda mostram que os dispêndios equivaliam a 5.5% em 2006 e 2007 e foram 

caindo nos anos seguintes até chegar ao patamar de 5.0%. Em 2014 era de 5.3% e, em 2015, 

já em plena crise, o percentual foi de 5.6%, nível que estávamos em 2006. Segundo Munhoz, 

não fora a recessão o percentual de 2015 teria sido de 5.4%, ainda que a economia estivesse 

estagnada. 

Quando examinados isoladamente os gastos com as aposentadorias urbanas, estas também 

recuaram em relação ao PIB: eram de 3.1% em 2006, mantiveram a tendência de queda 

verificada nos anos seguintes, chegando a 2.9% e, em 2015, estavam em 3.2% do PIB, ano 

em que o próprio PIB caiu 3.8%. 

Estes os números, senhoras deputadas e senhores deputados, que mostram, de maneira 

insofismável, que esta reforma é desnecessária e visa apenas destruir a nossa previdência 

pública para que os bancos ganhem mais dinheiro nos vendendo uma previdência privada.  

Que Deus nos proteja do dia em que as aposentadorias dos nossos filhos e netos dependam 

do Bradesco e do Itaú que, a propósito, devem juntos mais de R$ 550 milhões para a 

Previdência Social. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal devem outros R$ 750 milhões. 

Vejam que só o sistema financeiro, que recebe religiosamente em dia os rendimentos dos 

títulos da dívida pública, pagos pelo governo, deve mais de um bilhão de reais para a 

previdência. 

Sobre este assunto, é sempre bom lembrar que os devedores da Previdência Social acumulam 

uma dívida de R$ 426,07 bilhões, quase três vezes o valor do alegado déficit do setor, segundo 

matéria publicada em fevereiro deste ano pela EBC, empresa de comunicação gerida pelo 

governo. 
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Este o debate franco e aberto que devemos fazer aqui nesta casa, baseado em dados da 

realidade e com o olhar firme nos interesses das novas gerações, relegando ao lixo da história 

as propagandas tendenciosas como aquela que a Mesa Diretora da Câmara publicou no 

Facebook. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

079.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/04/2017-14:54 

Publ.: DCD - 4/19/2017 - 53 POMPEO DE MATTOS-PDT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inoportunidade da apreciação pela Câmara dos Deputados de propostas de reformas 

previdenciária, trabalhista e política. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna de chapéu, respeitosamente, dizer que não 

consigo compreender como esta Casa pretende fazer as reformas que estão postas aí: a 

reforma da previdência, a reforma trabalhista e a reforma política, quando sabemos dos 

problemas gravíssimos que transitam no Parlamento nacional, na política nacional, em relação 

a questões éticas e a questões de relacionamento institucional. 

O povo brasileiro tem me cobrado, o povo gaúcho tem me cobrado. Este final de semana 

houve a Páscoa, tempo de reflexão, tempo de retiro, que serviu para também nos cobrarem: 

"Deputado Pompeo de Mattos, a Câmara dos Deputados tem muitos Deputados sob suspeita". 

Eu não estou aqui acusando ou apontando ninguém. Mas que moral tem a Câmara dos 

Deputados para fazer uma reforma da previdência a toque de caixa, correndo como se fosse 

tirar o pai da forca, no desespero; ou fazer a reforma trabalhista por baixo dos panos, debaixo 

do tapete, detrás da porta, às escondidas, às escuras? Que desespero é esse? Será que não 

estão enxergando, não estão vendo? O pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que 

não quer ver para não enxergar a realidade. Essa é a verdade. 

Por isso, eu venho à tribuna, Sr. Presidente, pedir aos meus colegas Parlamentares, aos 

Líderes, à Mesa Diretora, ao Presidente da Câmara, ao Relator, ao Presidente da Comissão da 

Reforma da Previdência o seguinte: alto lá! Segura aí, parceiro! Devagar com o andor que o 

santo é de barro! 

O Brasil não vai engolir isso. O Brasil real não é Brasília. Brasília é o Brasil virtual. O Brasil real 

está lá nos Estados, nos Municípios, nos bairros, nas ruas, nas casas, nas famílias, no 
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cidadão, no trabalhador, no operário, na carteira assinada, no dia a dia, no suor do rosto do 

agricultor, da dona da casa, da viúva, da pessoa com deficiência, do idoso que precisa de 

amparo. Esse é o Brasil real, e não o Brasil nababesco de Brasília. Não! Não! Alto lá, senhoras 

e senhores! É o apelo que eu quero fazer. Pode até parecer patético, mas é verdadeiro, é 

sincero, é de coração. 

Tenho sido cobrado e repasso a cobrança que recebo para que outros ouçam o que nós 

estamos sentindo e vendo aí fora. E o Parlamento tem que ser sensível a isso. O Parlamento 

tem que enxergar isso, senão vai ser atropelado. 

Eu estou aqui, Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato, há 14 anos e vejo a coisa ficando 

cada vez pior. É mais do mesmo, o pior do pior, se é que é possível ficar pior. Estão no fundo 

do poço e estão cavando para baixo, ao que parece, para afundar mais. 

Não é hora de fazer esse tipo de reforma! É hora de arrumar a casa! É hora de olhar para si! É 

hora de olhar no espelho, de se enxergar, de assumir seu papel, de fazer mea-culpa, de dar 

resposta à sociedade, senão a sociedade vai cobrar lá fora. E tem gente que vai pagar caro, 

vai pagar muito caro. É a advertência que faço. 

Parem com as reformas! Não é hora de reformas! Chega dessas reformas! Essas reformas não 

vão nos levar ao Brasil que queremos, ao Brasil de que precisamos, ao Brasil que os 

brasileiros merecem! Essas reformas são para o Brasil dos políticos! Essas reformas são para 

o Brasil do atraso! Essas reformas são para o Brasil de uma população sofrida que não merece 

esse sofrimento! 

Por isso, em nome do povo gaúcho, em nome do povo brasileiro, faço este apelo: não é hora 

de seguir nessa senda! O caminho está errado! Vai dar na ribanceira! Vai dar no atoleiro! Vai 

dar num sumidouro! Esta Casa vai se atolar! Aqui vai pegar, como dizia o Dr. Brizola, a 

maldição dos pobres. Os pobres vão amaldiçoar esta Casa! O pobre vai amaldiçoar o Governo, 

porque está tirando direitos dos pobres! O pobre pouco pode fazer, mas amaldiçoar pode! E a 

maldição pega! 

Alto lá! Alto lá! Devagar com o andor que o santo é de barro! Parem com essas reformas, 

porque elas não são boas para o País! 
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________________________________________ 

Sumário 

Perda da legitimidade do Congresso Nacional para votação de propostas do Governo Federal 

de reformas política, trabalhista e previdenciária, por falta de consulta prévia à sociedade 

brasileira. Defesa de eleição de Assembleia Nacional Constituinte para o debate sobre os 

temas. Preocupação com jogo virtual intitulado Baleia Azul, dada a vitimização de jovens no 

Brasil. Necessidade de investigação dos patrocinadores do jogo. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, primeiro agradeço ao Deputado Carlos Manato a deferência em relação à troca 

dos nossos nomes, para que eu pudesse falar em Breves Comunicações. 

Nós estamos, a todo momento, em Brasília, vivendo uma verdadeira agitação em função de 

tudo que está acontecendo: tentativa de votação das reformas, análise das delações que 

vieram a conhecimento e das denúncias que foram oferecidas semana passada. 

Deputado Simão Sessim, eu tenho dito que a Câmara dos Deputados, que o Congresso 

Nacional perdeu a legitimidade para votar essas reformas sem que haja uma consulta popular. 

Eu tenho defendido claramente uma Constituinte específica, exclusiva, para que nós possamos 

delegar ao povo a reforma política, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Muitas 

questões que estão sendo discutidas aqui porque, com o Congresso sob suspeição, nós não 

temos mais condições levar ao povo qualquer decisão.  

Deputado Zé Geraldo, eu uso esta tribuna para falar neste momento de uma preocupação 

grande dos mineiros e do povo brasileiro. Trata-se de tema recorrente. Todos nós temos filhos 

jovens e adolescentes. Esse final de semana, Deputado Simão Sessim, nós tivemos duas 

vítimas do jogo Baleia Azul. Um jovem de 19 anos de Pará de Minas e um de 16 anos da 

região nordeste de Belo Horizonte foram vítimas dessa brincadeira, do tal desafio da Baleia 

Azul, jogo que tem colocado jovens num grau de comprometimento do qual não conseguem 

sair. 

Eu quero registrar aqui a preocupação do Parlamento, a nossa preocupação. Eu espero que as 

autoridades, com os meios de investigação pelas redes sociais, possam investigar aqueles que 

estão patrocinando, incentivando a proliferação desse jogo no nosso País. 

Há uma grande preocupação com a população jovem, que, a cada dia, está mais inserida nas 

redes sociais e no mundo virtual. Não podemos aceitar que jovens e adolescentes percam 

suas vidas, uma vez demonstrado o desejo de se desvencilhar desse desafio extremamente 

pernicioso para quem se compromete a dele participar. 

É preciso que seja feita uma fiscalização. Pedimos que seja feita uma apuração pela Polícia 

Federal para que seja descoberta a origem do jogo no Brasil e do estímulo à sua continuidade 

no nosso País. 

Era isso que eu queria dizer. Agradeço a V.Exa., Deputado Carlos Manato. Hoje, a nossa 

preocupação é com os jovens que estão morrendo em decorrência do desafio da Baleia Azul. 
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________________________________________ 

Sumário 

Presença no plenário dos representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no 

Rio Grande do Sul - FETAG-RS Lindomar do Carmo Moraes e Elaine Dillenburg. Críticas ao 

substitutivo apresentado pelo Deputado Arthur Oliveira Maia, Relator da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social. Defesa de 

manutenção da forma atual de contribuição previdenciária do trabalhador rural. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas, estimado povo brasileiro, quero desta tribuna manifestar a minha 

saudação especial a colegas do Rio Grande do Sul que estão aqui apresentando a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG-RS, o sindicalista Lindomar 

do Carmo Moraes e a Dra. Elaine Dillenburg. 

Neste momento de debate, de discussão de reformas - trabalhista, política e da previdência -, 

quero me ater aqui à reforma previdenciária. 

O Relator da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, apresentou um substitutivo 

um tanto diferente do que veio na proposta original. E desde o primeiro momento, ainda em 

dezembro do ano passado, eu dizia que votaria contra essa PEC porque é muito cruel, 

desumana e covarde, em especial com as pessoas mais simples e mais humildes, que 

começaram a trabalhar cedo, vão se aposentar tarde e, como sabemos, na grande maioria - 

66% -, para receber um salário mínimo. 

Vejo nesse substitutivo que será lido amanhã algumas questões que nos deixam 

extremamente preocupados. Reconheço aqui que houve muitas mudanças, em especial para 

os trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social que estão na atividade urbana, 

contribuindo para o INSS. Mas se formos olhar em especial para os trabalhadores rurais, para 

aqueles homens e mulheres que têm a missão de preparar a terra, plantar a semente e 

produzir o pão que vai para a mesa do povo brasileiro, a situação está muito longe daquilo que 

deveria ser. 

Faço um apelo ao Relator, no sentido de que retome aquela emenda que nós fizemos, porque 

contribuição individual, mensal ou bimensal, para quem não tem renda, para quem não tem 

salário fixo, é algo que não tem como ser implementado na prática. E isso significa excluir da 
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condição de segurado especial milhões e milhões de brasileiros que estão na agricultura, em 

lugares onde não chove, não existe safra, logo, não há renda e não haverá contribuição. 

Sr. Presidente, precisamos rediscutir a contribuição sobre a produção, como já existe há mais 

de meio século. Se o Governo insistir em alterar isso, vai acabar perdendo dinheiro, em 

especial na Região Sul do Brasil. 

Registro também que manter o agricultor familiar segurado especial trabalhando até os 60 anos 

é digno, mas aumentar a idade de aposentadoria da mulher trabalhadora rural de 55 para 60 

anos, em 10 anos, é injusto, até porque exigir 20 anos de contribuição dessa categoria é algo 

que está totalmente fora da realidade e do bom senso. 

A mobilização no Rio Grande do Sul não parou e vai ser retomada semana que vem com muita 

força pela nossa Federação, pelos nossos sindicatos, em diversos lugares do Estado, para 

dizer "não" a esse substitutivo, para dizer "não" a essas mudanças que estão sendo feitas aqui, 

até porque há uma injustiça maior, a diferenciação do trabalho do homem e da mulher no meio 

urbano, enquanto a mulher trabalhadora rural está sendo castigada, ao se aumentar a idade 

para aposentadoria em 5 anos, o que não é aceitável, não é concebível. 

Concluo aqui dizendo que nós também estamos muito atentos ao que está acontecendo com 

relação ao BPC, para mantê-lo vinculado ao salário mínimo. E a pensão por morte também 

deve continuar como está posta, porque é justo e é digno. 

Muito obrigado. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo que nos acompanha através dos meios de 

comunicação desta Casa, quero desta tribuna me manifestar sobre o substitutivo que o 

Deputado Arthur Maia deve apresentar amanhã na Comissão Especial que analisa a Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que trata da reforma da previdência. 

Já manifestei nesta tribuna, tão logo chegou o projeto a esta Casa, dizendo que essa reforma é 

cruel e covarde, pois atinge mais duramente a população de baixa renda, e 66,87% dos 

aposentados recebem um salário mínimo. E me manifesto duramente, desde o ano passado, 

no sentido de que as reformas atingiriam mais duramente os segurados especiais, em especial 

os agricultores familiares, que respondem pela produção de mais de 70% dos alimentos no 

Brasil. 

Quero aqui fazer justiça ao movimento sindical dos trabalhadores rurais liderados pelas 

FETAGs, em especial a FETAG do Rio Grande do Sul, presidida pelo companheiro Joel, que, 

juntamente com sua Diretoria e o conjunto do movimento sindical gaúcho, promoveu um 

conjunto de mobilizações e audiências públicas, numa mobilização há tempos não vista neste 

País. Ressalto também o papel da CONTAG. 

Dentro desta Casa conseguimos colocar as reformas no centro do debate e demostramos, 

primeiramente para os membros da Comissão Especial e para o conjunto dos Parlamentares, 

que não era possível aprovar a reforma da maneira como chegou a esta Casa, porque 

inviabilizaria a sucessão rural, praticamente negando-se aos jovens rurais o direito a 

aposentadoria. 
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Ainda bem que o Governo se deu conta de que essa reforma era inaplicável. E, pressionado 

pelas ruas, está preparando um substitutivo que ameniza as cruéis regras inicialmente 

propostas. 

É um avanço, mas ainda não é o suficiente, nem para os trabalhadores rurais, nem para os 

urbanos. No caso específico dos trabalhadores rurais, estou inconformado pelo fato de o 

Relator não ter aceitado emenda de minha autoria, elaborada pelo conjunto com o Movimento 

Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - MSTTR, que trata da forma de 

contribuição dos trabalhadores rurais, que hoje se dá através do desconto de 2,1% de todas as 

vendas que efetuar. Pelo projeto, está sendo estipulado que a contribuição se dê de forma 

direta e individual, restando a cada membro da família fazer sua contribuição individual. 

Registro que o trabalhador rural e o agricultor familiar segurado especial permanecem com 

aposentadoria aos 60 anos, mas a mulher trabalhadora rural subirá dos atuais 55 anos para 60 

anos, em 2027. Isso é injusto, ainda mais exigindo-se contribuição individual por 20 anos. 

Quero ser justo com o Relator, afinal, as alterações são bem mais significativas no Benefício de 

Prestação Continuada, que fica vinculado ao salário mínimo, e a pensão por morte continuará 

como está. 

Para finalizar, quero fazer um apelo ao Relator, no sentido de que aceite essa medida que 

ajudará em muito a permanência dos nossos agricultores no campo, produzindo o alimento que 

chega a nossa mesa todos os dias. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja encaminhado à publicação nos órgãos de 

comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Critica à tentativa de invasão do Congresso Nacional por representantes sindicais de policiais 

civis, federais e rodoviários federais em manifestação contra a proposta de reforma 

previdenciária. Apoio às reivindicações das categorias em relação à matéria. 
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________________________________________ 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, 

Presidente. 

É lamentável ter que noticiar que, mais uma vez, integrantes do sindicato dos policiais civis e 

do sindicato dos policiais federais tentaram invadir o Congresso e, dessa vez, quebraram 

vidraças da Chapelaria. 

Desde ontem estamos trabalhando junto ao Governo para conseguir um texto que venha a 

contemplar policiais federais, rodoviários e civis. O Governo abriu a negociação. O Governo 

tem boa intenção. O Governo quer, inclusive, negociar um texto agora. Às 15h30min, eu tenho 

uma reunião com o Líder do Governo e com o Relator da reforma da previdência para 

discutirmos a situação de policiais civis, federais e rodoviários.  

Uma atitude como essa dos policiais, no meu entender, só causa desconforto e até reação dos 

Parlamentares. Não é dessa forma que nós vamos conseguir nossos objetivos, até porque, se 

fôssemos usar a força para conseguir nossos objetivos ou para conquistar aquilo que cada um 

defende, isto aqui viraria uma praça de guerra. 

Então, eu quero dizer que estou do lado dos policiais civis. Estou do lado - e vou defender - dos 

policiais federais e dos policiais rodoviários, mas eu não posso concordar com esse tipo de 

atitude. 

Eu dizia a um colega que é muito mais fácil discutir com a categoria, discutir com os policiais. 

Quando o sindicato entra no meio, ele quer ver a coisa arrebentar, nada o agrada. Fica difícil 

realmente. 

Sr. Presidente, quero dizer, mais uma vez, que desde ontem estou tentando negociar com o 

Governo a aposentadoria especial para os policiais civis. Eles merecem e precisam disso. É 

uma categoria já sacrificada e que merece todo o respeito do Governo. Mas esse tipo de 

atitude não leva a nada. Não sei nem como vou agora negociar com o Governo um texto que 

venha a contemplar essa categoria, que realmente precisa da aposentadoria especial. 

A Polícia Legislativa reagiu à tentativa de invasão, houve bomba, etc., e isto aqui se 

transformou numa praça de guerra. Não é isso que nós queremos. Mais uma vez, peço calma 

aos policiais. Nós vamos resolver essa questão. E não é com intimidação, usando a força, que 

vamos chegar a algum lugar. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa e no 

programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Contrariedade á proposta de reforma previdenciária. Indignação do povo brasileiro com 

políticos envolvidos em casos de corrupção.  

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos 13 anos, assaltaram os cofres públicos, 

arrebentaram com os cofres públicos, meteram a mão no dinheiro do povo e desoneraram 

impostos a torto e a direito para proteger algumas empresas, como a Odebrecht. Roubaram 

não só para essa empresa como também para outras, colocaram esse dinheiro nos bolsos e se 

lambuzaram com esse dinheiro. 

Agora, Sr. Presidente, neste ano, chegam e tacam reformas em cima de reformas. Partem para 

cima das pessoas que cumprem suas obrigações, o povo brasileiro. Querem impor uma 

reforma da Previdência cuja regra do jogo é mudada aos 49 minutos do segundo tempo. 

Estava conversando com a população em Belo Horizonte e em outros Estados brasileiros e fui 

indagado por populares: "Por que mudar a regra do jogo de pessoas que estão próximas de se 

aposentar?" "Eu fiz um planejamento na minha vida e, de repente, o Governo, por entender que 

isso vai melhorar a situação econômica do País, muda a regra do jogo, fazendo com que eu 

trabalhe mais anos?" 

Quando vou visitar meus familiares, sou indagado sobre o porquê dessa reforma, se roubaram 

descaradamente o povo brasileiro, desviando impostos, construindo sítios, reformando 

apartamentos. Roubaram com vontade este País nos últimos 15 anos; agora querem impingir 

ao povo essa mudança drástica. 

Portanto, Sr. Presidente, posiciono-me contra essa reforma da Previdência e digo desde já, 

para concluir, que ela só serve para jogar o povo contra os políticos. 

Digo mais: esses ladrões que meteram a mão no dinheiro do povo vão pagar. De um jeito ou 

de outro, o povo vai cobrar deles. O povo vai saber cobrar desses ladrões o que eles fizeram 

com o dinheiro brasileiro, que deveria estar investido em escolas, saúde, segurança e tudo 

mais. 

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

nos meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 
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Solidariedade a policiais impedidos de ingresso na Câmara dos Deputados. Combate ao 

financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Convite aos trabalhadores civis e militares 

para participação em debate sobre o relatório da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência.  

________________________________________ 

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

primeiro lugar, quero me solidarizar com os policiais que tentaram adentrar a Casa do Povo e 

foram impedidos. É inadmissível que aconteça isso com policiais federais, policiais rodoviários 

federais, policiais militares, policiais civis, autoridades tão aplaudidas pelos líderes partidários 

por cumprirem um papel fundamental na garantia da segurança do povo. 

Neste momento talvez estejamos vivendo a mais profunda crise ética da história do País, em 

que praticamente todos os partidos estão envolvidos em corrupção e foram denunciados por 

delatores ligados a uma empresa que dá demonstração de que os governos servem para 

obedecer aos interesses da empresa. Aliás, nós do PSOL temos denunciado isso aqui e 

combatemos o financiamento empresarial de campanha.  

Essa mesma polícia, que vai ter prejuízos com a reforma da previdência, tenta vir ao 

Congresso Nacional para negociar com lideranças políticas, influenciar nas decisões, e tem as 

portas fechadas, sofre repressão, recebe bombas, tratamento que, aliás, é muito comum em 

relação a outros movimentos sociais.  

Eu sou um militante político que tem origem sindical, sou fundador do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará e tenho comandado vários 

movimentos, várias greves, tenho enfrentado em muitas situações a polícia, o cumprimento da 

ordem das autoridades hierárquicas, essa mesma polícia que é assalariada, que é vítima do 

abandono. Apesar disso, quero solidarizar-me com os trabalhadores policiais e dizer que para 

amanhã, às 9 horas, está convocada sessão para debater o relatório sobre a reforma da 

previdência. Todos os trabalhadores civis, policiais, militares, servidores em geral, operários, 

camponeses, indígenas, movimentos sociais, todos estão convidados a vir à Câmara dos 

Deputados para dizer "não" a essa violência que tentam perpetrar contra o nosso povo. Não 

tem moral para colocar em debate um relatório numa situação em que todas as principais 

lideranças, inclusive o Relator da Comissão Especial que trata da reforma da previdência, 
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estão sendo denunciadas por delatores. Não quero dizer que S.Exa. seja culpado. S.Exa. tem 

direito à presunção de inocência e direito à ampla defesa. No entanto, não pode comandar um 

processo que destrói a dignidade do nosso povo. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Presença em Brasília, Distrito Federal, de agentes políticos dos Municípios de Nova Pádua e 

Nova Roma do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, para reunião com o Ministro da Integração 

Nacional, Helder Barbalho, acerca das obras de construção de ponte entre as municipalidades. 

Elogios ao Governo Michel Temer pelo êxito das medidas tomadas com vista à retomada do 

crescimento econômico. Apoio à Operação Lava-Jato, da Polícia Federal. Importância de 

aprovação das propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria, em primeiro lugar, de registrar, 

com muita satisfação, a presença do Prefeito de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, Sr. Ronaldo 

Boniatti; do Prefeito de Nova Roma do Sul, Sr. Douglas Pasuch; do Presidente da Câmara 

Municipal de Nova Pádua, Sr. Léo Sonda; do Sr. Veroni Macedo, amigo e assessor do 

Deputado Tiago Simon; e do Sr. Moacir Roman, nosso grande colega de Nova Roma do Sul. 

Hoje, nós estivemos numa importante audiência com o Ministro Helder Barbalho para tratar do 

desenvolvimento da nossa região: a construção de uma ponte que interligará Nova Pádua a 

Nova Roma do Sul e o centro do Estado do Rio Grande do Sul à Serra Gaúcha.  

 

Naquela região, não há uma ponte sobre o rio, existe apenas uma balsa que funciona 

manualmente. E nós estamos pleiteando uma ponte, cujo projeto já foi protocolado. 

Juntamente com o Governo de José Ivo Sartori, que vem passando por dificuldades - mas a 

tendência, se Deus quiser, é de melhorar -, com as comunidades e com os Prefeitos, nós 

vamos tirar do papel este projeto, que será de extrema importância para o desenvolvimento da 

nossa região e do nosso País. 
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Eu gostaria de dizer que no Governo Michel Temer, um Governo austero, um Governo amigo, 

um Governo que dialoga com esta Casa, nos últimos 9 meses, já conseguimos conquistas 

importantíssimas, como a queda dos juros e a queda da inflação. Tudo isso graças ao trabalho 

benfeito e equilibrado deste Plenário, com os Deputados do bem. 

Ouvi Deputados do PT, do PCdoB e da Rede dizerem que quem está sendo investigado pela 

Operação Lava-Jato não tem autoridade para fazer mais nada. 

O engraçado é que, para o Presidente Lula, eles querem mandar rezar uma missa. O 

Presidente Lula é deus. Está tudo normal com ele, não há nada. Quando é do PT, não há 

problema nenhum, não é preciso investigar; mas quando a pimenta é nos olhos dos outros, aí 

sim. 

Uma coisa é certa: nós temos que parabenizar o trabalho da Lava-Jato. Todos vão ter direito à 

defesa, inclusive o Presidente Lula, só que ele terá que comparecer perante o Juiz Sergio Moro 

para conversar, porque não adianta Lula querer fazer defesa sem ir até lá. Agora não querem 

que ele vá mais, porém ele tem que ir. 

Nós temos, sim, que nos preocupar com o futuro do nosso País. Temos que trabalhar, 

precisamos votar. Não podemos deixar de cumprir a nossa missão, porque a reforma 

trabalhista e a reforma previdenciária são de extrema importância para o futuro do nosso País. 

Temos que debater a matéria, dialogar, como fez hoje o Presidente Temer, que conversou com 

todos: o Relator Arthur Oliveira Maia; o Presidente Carlos Marun; o Presidente da Comissão da 

Reforma Trabalhista, Daniel Vilela, bem como o Relator. 

Nós estamos dialogando, debatendo, e já conseguimos avanços importantes para que essa 

proposta seja aprovada, o que ajudará o Brasil a se equilibrar, ao mesmo tempo permitindo a 

todos os que estão para se aposentar que o façam. Isso acontecerá com naturalidade, dentro 

de uma reforma que será aprovada, fazendo-se justiça. É muito importante deixar isso bem 

claro. 

Quem torce pelo pior para o nosso País são os maus brasileiros. E eu não acredito que nesta 

Casa existam maus brasileiros, pelo contrário: aqui nós temos que dar o exemplo. Temos que 

trabalhar pelo melhor. Temos que trabalhar pelo desenvolvimento do nosso País e dar 

emprego a esses 13 milhões e 500 mil desempregados... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pedido à Presidência de suspensão da sessão em solidariedade a manifestação de policiais 

civis contrários à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária, nas dependências da 

Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. BEBETO (PSB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é lamentável 

o episódio ocorrido, há pouco, na área externa do Congresso Nacional, com os policiais civis 

que estão manifestando a sua indignação quanto ao conteúdo da reforma da Previdência e que 

pacificamente tentaram adentrar esta Casa. Eles foram barrados, o que gerou um transtorno, 

um grau de violência e de enfrentamento sem necessidade. Os policiais civis, que aqui já 

estiveram de outra feita, fizeram pacificamente a sua manifestação.  

Mais uma vez apelo a V.Exa., que preside esta sessão e tem a honra de ser um delegado da 

Polícia Civil, para que, inclusive, com base no Regimento Interno, suspenda esta sessão, em 

solidariedade a tantos quantos estão lá fora num processo de enfrentamento desnecessário 

com a Polícia Legislativa. Esta Casa, a Casa de expressão plural do povo brasileiro, não pode 

objetar a entrada de nenhum setor da sociedade que desejar pacificamente nela realizar uma 

manifestação.  

Por isso, registro a minha solidariedade aos policiais civis que, de forma pacífica, estão 

manifestando a sua indignação em relação ao conteúdo da reforma da Previdência. Esta Casa 

devia abraçar esses movimentos, porque esses movimentos que refletem a dinâmica da 

sociedade significam a vitalidade da democracia. E, aqui, nós talvez queiramos calar a 

democracia e esses movimentos com essa atitude de repressão. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - A maior democracia, Deputado, é seguir as 

regras do jogo, e as regras do jogo não são essas.  

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Contrariedade às propostas do Governo Federal de reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, as reformas previdenciária e trabalhista do Governo Temer que tramitam nesta 

Casa estão desmontando os direitos dos trabalhadores, da classe média, do povo brasileiro. 

São surdas às manifestações das ruas e absolutamente servis ao grande empresariado. 

Noventa por cento da população repudia essas reformas, que não trazem nenhum benefício à 

população. 

Na audiência pública realizada pelas Comissões de Legislação Participativa e de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, na manhã de hoje, todos os convidados afirmaram que a 

reforma trabalhista só favorece os patrões, não traz um benefício ao trabalhador. 

Não há modernização. O trabalhador ficará disponível para o patrão sem receber por isso. Já 

denunciamos aqui há anos esse tipo de contrato intermitente, como fazia a cadeia McDonald's 

em nosso País. 

As mulheres grávidas serão obrigadas a ocupar funções insalubres; o teletrabalho está 

desvirtuado, para eximir o patrão de qualquer responsabilidade e obrigar o trabalhador a ficar 

disponível por 24 horas. Essa é a tal da intermitência. 

Fazer valer o negociado sobre o legislado, abaixo do que prevê a legislação trabalhista, 

quando o desemprego atinge 13 milhões de brasileiros, é colocar em negociação dois lados em 

situações absolutamente desiguais, e o trabalhador ainda mais fragilizado pela crise. 

A reforma da Previdência é outro absurdo que não podemos aceitar, apesar do recuo feito pelo 

Palácio do Planalto agora pela manhã.  

A reforma da Previdência, da forma como está, tira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

brasileiras, mas não mexe nos desvios de recursos, não combate a sonegação, não institui 

cobranças sobre setores isentos, nem cobra a dívida ativa. 

A Desvinculação de Receitas da União - DRU leva 30% da arrecadação da Previdência, 212 

bilhões de reais em 2015, duas vezes o rombo previdenciário anunciado pelo Governo. A 

dívida ativa soma 420 bilhões de reais. A renúncia fiscal, que não deu resultado na geração de 

empregos e no desenvolvimento econômico, tira da Previdência 70 bilhões de reais. O 

combate à sonegação resultaria em mais cerca de 150 bilhões de reais de arrecadação por 

ano. 

Sr. Presidente, nós temos graves problemas no orçamento público que precisam ser atacados 

com dureza, como a dívida pública, que, no ano passado, consumiu 44% do que pagamos em 

impostos e, no orçamento deste ano, deve levar 55%.  

Este Governo ilegítimo quer arrancar direitos históricos para aumentar o lucro dos empresários, 

dos banqueiros, dos especuladores, dos financiadores de campanha, à custa do povo 

brasileiro. 

Não vamos aceitar essa solução que empurra a conta para o andar de baixo e dá benefícios ao 

andar de cima. Se isso ocorrer, a crise será agravada, e a maioria da população será 

empurrada para a miséria. 
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Este golpe contra o trabalhador, contra a classe média brasileira não passará! 

Posiciono-me contra essas reformas e contra a inversão do papel do Estado feito por este 

Governo. 

Vamos resistir e vamos à greve geral, no dia 28. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil e 

nos meios de comunicação desta Casa. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - O pedido de V.Exa. será deferido.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Solidariedade a manifestação de policiais civis, federais e rodoviários federais em Brasília, 

Distrito Federal, contra a proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, venho à tribuna manifestar a minha solidariedade à luta dos policiais civis, dos 

policiais federais, dos policiais rodoviários federais, que, nesta data, estão aqui em Brasília 

porque, até hoje, não foram devidamente ouvidos pelo Governo, não foram devidamente 

ouvidos pelo Relator nos seus pleitos relacionados à reforma da Previdência e, além disso, 

tiveram seus direitos cassados pelo Supremo Tribunal Federal, que lhes vedou o direito de 

greve. 

Ora, equiparar as condições jurídicas dos policiais civis e dos policiais federais à dos militares é 

um equívoco. Nós somos militares, e está expresso na Constituição a vedação aos militares à 

filiação partidária, à greve e à sindicalização; mas aos policiais civis não está prevista essa 

vedação. Portanto, o Supremo exorbitou de sua competência. 
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Por isso a nossa manifestação de apoio e de solidariedade, para que, de fato, o Governo possa 

ouvir esse clamor e mudar as regras da reforma da Previdência. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do primeiro ano de sessão da Câmara dos Deputados de votação da 

admissibilidade do processo de impeachment contra a então Presidenta da República Dilma 

Rousseff. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade às 

propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Deterioração da 

economia brasileira durante o Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

povo brasileiro, ontem fez aniversário de 1 ano o golpe na democracia brasileira, quando a 

Presidenta Dilma foi afastada e foi colocado no seu lugar um Presidente sem voto, sem moral 

para dirigir o País, sem credibilidade, sem apoio popular.  

Um ano depois, tudo piorou no Brasil - repito: tudo piorou no Brasil. Absolutamente nada 

melhorou em nosso País. 

Um ano depois, esse mesmo Presidente impostor vai para a televisão e confessa que houve o 

golpe. Confessa que houve o golpe porque o PT, aqui nesta Casa, não aceitou, no Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar, votar a favor de Eduardo Cunha. Os três Deputados do PT, Zé 

Geraldo, Leo de Brito e Valmir Prascidelli, não concordaram em votar a favor do Eduardo 

Cunha. Foi por isso que houve o golpe. O Presidente interino, Presidente que não tem 

credibilidade, confessou isso na televisão 

E não acontece nada com este Presidente, que está acabando, afundando o País. E, ao 

mesmo tempo em que ele confessa que houve o golpe, alguns Deputados desta Casa, 

inclusive a Presidência da Casa, insistem em colocar na pauta a reforma da Previdência e a 

reforma trabalhista. Querem votar aqui, hoje, a urgência para aprovar a reforma trabalhista 

contra vocês, trabalhadores brasileiros; para votar aqui nesta Casa uma reforma da 

Previdência contra vocês, sociedade brasileira, povo brasileiro. 
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Hoje, no Brasil, o Presidente Temer, interino e ilegítimo, coloca o povo contra o povo, a polícia 

contra a polícia. 

Presidente Temer, o povo briga, mas com o povo não se brinca - com o povo não se brinca. O 

povo brasileiro, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, não aceita essa reforma imoral da 

Previdência e nem essa reforma trabalhista descarada que eles querem votar no Brasil, 

rasgando a CLT.  

Eu quero ver a cara dos meus colegas Deputados, de V.Exas, quando chegar a hora de se 

posicionarem neste Plenário contra aquele que votou em cada Deputado e o botou aqui dentro 

para defender o povo. Eu quero ver! Eu quero pagar para ver esse momento! 

Sras. e Srs. Deputados, não é possível aprovar uma reforma trabalhista que determina que até 

o tempo que o trabalhador leva para se deslocar de casa para o trabalho seja descontado do 

seu salário. 

É uma reforma trabalhista que determinará que não haverá mais ponto, para que, depois, o 

trabalhador não reivindique as horas extras. 

Essa reforma trabalhista rasga a CLT e joga a carteira de trabalho na lata do lixo. 

Não é possível, Sras. e Srs. Deputados, que em pleno século XXI isso aconteça no País que 

se chama Brasil. 

Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho vergonha do que está acontecendo neste País. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, 

hoje ocupo este espaço para relembrar, com profunda tristeza, o golpe de 2016, que afastou a 

Presidenta Dilma e que ontem completou 1 ano. 

Há 1 ano, nós estávamos aqui, neste Plenário, debatendo, discursando, explicando e tentando 

mostrar que o impeachment, na verdade, era um golpe comandado por Eduardo Cunha, Michel 

Temer, Aécio Neves, o DEM e outros partidos. Nós tentávamos explicar que não havia - e 

continua não havendo - crime cometido pela Presidenta Dilma; que ela era - e continua sendo - 

uma mulher honesta; que as tais pedaladas fiscais nunca configuraram crime de 

responsabilidade. Há 1 ano, neste plenário, nós tentávamos explicar que aquele impeachment 

era oriundo de uma chantagem de Eduardo Cunha contra o PT e, por isso, era um golpe. Isso 

já faz 1 ano, Sr. Presidente! 

Eis que, no último sábado, o Presidente ilegítimo e golpista, Michel Temer, confessou o golpe. 

Em um programa na TV Bandeirantes, Temer admitiu que o impeachment só foi aceito quando 

o PT deu os seus três votos contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética. "Que coisa curiosa! 

Se o PT tivesse votado nele naquele Comitê de Ética, seria muito provável que a Senhora 

Presidente continuasse", disse, tranquilamente, Michel Temer. Ou seja, às vésperas do 

aniversário do golpe, Michel Temer confessou, ao vivo, que a Presidenta Dilma caiu porque o 

PT não cedeu às chantagens de Eduardo Cunha! 

Isso é um escândalo! É um absurdo! É uma vergonha! Mas não para por aí, Sr. Presidente! 

Eduardo Cunha, em carta escrita diretamente da prisão, disse, com todas as letras, que o 
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parecer a favor do impeachment foi submetido, antes de ser protocolado de maneira oficial, a 

ninguém mais, ninguém menos do que Michel Temer. 

Ora! Cunha e Temer, como dois comparsas que são, articularam esse golpe milimetricamente. 

Temer leu - e aprovou - o parecer que Cunha lhe apresentou. É um golpe baixo, covarde e 

descarado! 

Um ano se passou, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e eu lhes pergunto: o País 

melhorou? A economia melhorou? A pobreza diminuiu? O desemprego diminuiu? Não! É claro 

que não! Esse golpe, além de atingir a democracia e a Presidenta Dilma, atingiu em cheio a 

classe trabalhadora deste País. 

Em 1 ano, o Governo ilegítimo e golpista aprovou a PEC da Morte (que corta os investimentos 

em saúde, educação e segurança, por exemplo, por 20 anos) e a terceirização geral do 

trabalho; acabou com a farmácia popular (que distribuía gratuitamente remédios às pessoas 

mais pobres); acabou com o Ciência Sem Fronteiras (que levou mais de 100 mil jovens para 

estudar nas melhores universidades do mundo); diminuiu investimentos do Bolsa Família e do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, entre outras barbaridades. Agora, o governo ilegítimo e 

golpista quer acabar com a aposentadoria dos brasileiros e brasileiras, aprovando uma reforma 

da Previdência que é um verdadeiro desmonte. E, não satisfeito com a terceirização, quer 

enfiar goela abaixo uma reforma trabalhista que rasga a carteira de trabalho e acaba com todos 

os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso País. 

Esse golpe, portanto, foi uma tragédia para o Brasil. Foi um desastre! Tudo piorou! Nada 

melhorou! E querem fazer ainda mais maldade. O golpe, porém, ainda não está completo. Eles 

querem, agora, tirar Lula da jogada em 2018. Querem inviabilizar a candidatura de Lula, pois 

sabem que se deixarem o povo decidir, o povo bota Lula na Presidência novamente. Isso seria, 

para os golpistas, uma tremenda derrota, pois eles ainda têm muita conta do golpe para pagar - 

e muito direito de trabalhador para tirar. 

É Lula 2018! Fora, Temer! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Presença na Câmara dos Deputados de Vereadores do Município de Butiá, Estado do Rio 

Grande do Sul, em busca de atendimento a reinvindicações da municipalidade. 

________________________________________ 

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

Delegado Edson Moreira, quero registrar a presença dos nossos Vereadores de Butiá, Rio 

Grande do Sul, que vêm à Câmara Federal fazer os seus encaminhamentos e trazer as suas 

reinvindicações. Leandro Felício, Joel Maraschin e o meu companheiro de partido, do PDT, o 

Vereador Mauricinho, vêm trazer também a sua moção contra a reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de realização das reformas política, trabalhista e previdenciária. Importância de 

sinalização para o mundo da capacidade do Brasil de superação da crise institucional. 

________________________________________ 

O SR. MAIA FILHO (Bloco/PP-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, telespectadores da 

TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, hoje o Brasil vive um momento em que alguns 

querem passar a impressão de que nós estamos no caos. 

Cabe-nos aqui, como representantes do povo brasileiro legitimamente eleitos, fazer a nossa 

parte, fazer o nosso trabalho. Espera-se que o Executivo faça o trabalho que é de sua 

competência e o Judiciário também. 

Nós não podemos nos boicotar e querer parar o Brasil, querer parar as ações que se fazem 

necessárias. 
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Hoje, se ouvirmos qualquer analista político, qualquer analista econômico, ele vai nos expor a 

necessidade que tem o Brasil de aprovar as reformas - que já deviam ter sido aprovadas 

outrora - como a reforma política, como a reforma trabalhista e como, fundamentalmente, a 

reforma previdenciária. 

Não podemos fazer discursos eminentemente para jogar para a plateia, para pensar em voto, 

para pensar em eleição ou colocar o nosso povo como massa de manobra que pode ser 

manipulada por discursos. Nós temos que jogar as palavras com sinceridade. Temos que 

mostrar os dados, mostrar a necessidade que o Brasil tem de fazer as reformas pensando 

também no futuro, pensando na instabilidade que pode ter um aposentado brasileiro daqui a 10 

ou 15 anos, mas é importante observar que isso já está acontecendo em alguns Estados, como 

o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, e mesmo em alguns países, como a Grécia. Se não 

votarmos a reforma agora, vamos ter que votá-la depois, sob pena de o caos se instalar no 

Brasil. Isso é fato.  

Nós temos que saber que, se dermos indicação de que o Brasil não vai aprovar as reformas, 

de que o Brasil está um caos, de que o Poder Legislativo está parado, está paralisado e não 

vai ter condições de reagir, nem de trabalhar, as consequências serão imediatas: haverá 

especulações negativas para nossa Nação e nossos papéis lá fora. 

A partir do momento em que nós sinalizarmos que não vamos ajustar nossas contas, que o 

Brasil não tem perspectiva de ter um ajuste fiscal e econômico, certamente será doloroso, 

porque os juros vão ter que subir, o dólar vai subir, as empresas vão deixar de investir, o 

desemprego vai ser crescente. 

Temos que pensar na responsabilidade, e não pensar em discursos para jogar para a plateia. 

Quem não tiver coragem de estar aqui para votar com responsabilidade, para votar pelo Brasil, 

para votar com sensatez não merece representar o Poder Legislativo brasileiro. 

Nós temos, sim, que votar pensando no bem desta Nação, no bem do coletivo, sem fazer 

nenhum proselitismo político, porque o futuro está em nossas mãos. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Importância da reforma política. Crítica ao relatório da reforma trabalhista. Oposição da 

população brasileira à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nós estamos aqui, hoje, discutindo um dos projetos mais 

importantes que tramitam nesta Casa. Mas nós deveríamos, neste momento, fazer aqui outra 

discussão. Nós deveríamos, agora, enfrentar a reforma política, porque estamos vivendo uma 

profunda crise política neste País. 

Este Congresso, o Poder Executivo e o Poder Judiciário vivem uma crise profunda, uma crise 

que estremece o País, que estremece as instituições e que coloca em risco a democracia. 

A forma como atuam o Poder Judiciário, principalmente o STF, o Ministério Público, a 

Procuradoria-Geral da República e os responsáveis pela Operação Lava-Jato, todos aliados 

com a mídia, está colocando em risco a democracia brasileira! Estão misturando totalmente 

alegações que não têm comprovação, que não foram investigadas, e colocando todos na 

mesma vala. 

Nessa situação, esta Câmara não poderia discutir uma reforma trabalhista que altera mais de 

cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, retirando direitos dos trabalhadores.  

O Relator dessa matéria, o Deputado Rogério Marinho, pegou um projeto ruim e conseguiu 

transformá-lo num projeto horrível para os trabalhadores brasileiros. Esse projeto vai 

transformar a vida do trabalhador num martírio.  

O Relator diz que o projeto vai gerar empregos. Ora, o que este Governo fez até agora na área 

social, como disse o Temer, foi jogar 13 milhões e meio de trabalhadores no desemprego. Não 

há nenhuma política de crescimento, de melhoria, de desenvolvimento das forças produtivas. 

Ao contrário, há juros cada vez mais altos e principalmente uma política de contração da 

economia, que leva à redução do emprego e ao aumento da miséria. 

Sras. e Srs. Deputados, prestem atenção no que está sendo votado. O Relator deveria ter feito 

um detalhamento sobre definição de trabalho temporário; deveria ter discutido a ampliação da 

multa por falta de registro do empregado; deveria ter discutido a prevalência das convenções 

coletivas sobre a lei, ou seja, a prevalência do acordado sobre o legislado; e deveria ter 

discutido a ampliação do número de horas de trabalho em regime parcial, mas não o fez. E não 

parou por aí. 

Em vez disso, ele diminuiu o valor da multa quando não há registro do empregado, o que é um 

verdadeiro absurdo! Ele reduziu a competência da Justiça do Trabalho, retirando dela o poder 

normativo e outros poderes. Todos nós sabemos - e o trabalhador também sabe - que a Justiça 

do Trabalho é a única a que ele pode recorrer. 

O Relator também amplia a duração da jornada de trabalho, porque não remunera o 

deslocamento. Ele permite que, por acordo individual, em vez de acordo coletivo, haja criação 

de bancos de horas. Ele possibilita jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas, sem acordo 

coletivo. Ele permite o fracionamento das férias ao bel-prazer do patrão. Ele revoga a 

integralidade do gozo de férias aos maiores de 50 anos e aos menores de 18 anos. Ele cria 

uma figura chamada de teletrabalho, em que o trabalhador será vigiado na sua casa, para se 

saber se está trabalhando ou não, e terá que levar trabalho para casa. A casa não é lugar para 
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trabalhar, é lugar para descansar, é lugar para conviver com a família, mas o trabalhador terá 

que trabalhar. Isso é o teletrabalho. 

Ele também permite que gestantes e lactantes atuem em trabalho insalubre. Ele cria o 

chamado trabalho intermitente, em que o patrão vai dizer quantas horas o trabalhador vai 

trabalhar por dia, sem nenhuma regularidade - o trabalhador que quiser estudar não vai poder 

fazê-lo. Ele cria uma negociação diferenciada para o trabalhador que ganha mais de 10 mil 

reais e tem nível superior. Não se vai negociar mais pelo sindicato, vai-se fazer isso 

individualmente. 

Ele ainda acaba com a rescisão de trabalho no sindicato, reduz à metade as verbas 

rescisórias, se houver acordo entre o patrão e o empregado na demissão. Isso é a permissão 

da instituição do bullying. O patrão vai torturar o trabalhador até que ele peça demissão e, em 

vez de pagar completamente as verbas rescisórias do trabalhador, vai pagar apenas 50%. 

Ele também acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, de forma que milhares de 

sindicatos vão à falência neste País e não poderão atender aos trabalhadores. 

Ele reduz o valor das multas por falta de registro do empregado e ainda explicita que pode ser 

terceirizada qualquer atividade do contratante. 

Sr. Relator, este é um projeto que desregulamenta completamente o trabalho em nosso País, 

permitindo ao patrão fazer o que bem entender com o trabalhador. Com a atual situação de 13 

milhões e meio de desempregados, o trabalhador brasileiro vai ter que aceitar aquilo que o 

patrão quiser. 

Eu não acredito que esta Câmara dos Deputados, onde há Deputados eleitos pelo povo, possa 

votar favoravelmente a um projeto como esse, possa votar favoravelmente a um projeto que 

nem sequer foi discutido na Comissão Especial, porque o Relator não levou esses temas ao 

debate, não apresentou esses temas ao debate. Ele omitiu que iria apresentar o seu relatório e 

o faz de surpresa! E agora o Presidente da Casa coloca em votação um requerimento de 

urgência que não permite nem a esta Casa nem ao povo brasileiro ter conhecimento do que se 

está votando.  

Querem votar no atropelo porque sabem que o povo brasileiro repudia completamente uma 

proposta como essa. 

Quanto à reforma da previdência, matéria que o povo brasileiro teve a oportunidade de saber o 

que se está discutindo, as pesquisas demonstram que mais de 90% se opõem a ela. É uma 

reforma rejeitada em todos os cantos deste País, com manifestações que vão se avolumar, 

inclusive, no dia 28, com a previsão de uma grande greve geral que vai paralisar as principais 

cidades e categorias dos trabalhadores brasileiros.  

Essa postura do Governo de querer votar no atropelo é uma postura de Governo golpista, 

antidemocrático, com práticas fascistas. 

Eu quero registrar aqui, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que Michel Temer diz que não quer 

mais ser candidato a nada, que a função dele é simplesmente fazer terra arrasada com os 

direitos do povo brasileiro, que a função dele é entregar a PETROBRAS, que a função dele é 

entregar as riquezas do povo brasileiro. 

Ele não vai ser candidato, mas os senhores e as senhoras serão candidatos, terão que pedir 

voto nas ruas no ano que vem. Pensem bem no que estão votando, porque o povo brasileiro 
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está cada vez mais atento, cada vez mais consciente e quer efetivamente acompanhar o voto 

dos Deputados do seu Estado, dos Deputados da sua cidade, dos Deputados da sua categoria. 

Por isso, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos resolver a crise política e vamos deixar para 

votar esse projeto e a proposta de reforma da previdência mais para frente, porque precisamos 

dar rumo ao debate político, para superarmos a crise política. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Responsabilidade do Presidente da República, Michel Temer, pela ocorrência de tumulto entre 

policiais nas dependências da Câmara dos Deputados durante manifestação contra a proposta 

de reforma previdenciária. Falta de amparo regimental para a votação do requerimento de 

apreciação em regime de urgência de proposição relativa à reforma trabalhista. Solicitação à 

Presidência de prazo para apresentação de emendas à matéria. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro, eu gostaria de dizer que o ocorrido aqui hoje, na 

Chapelaria da Câmara, é de única e exclusiva responsabilidade do Sr. Michel Temer e do 

Governo Federal.  

O enfrentamento entre polícias, em função de uma parte dos policiais lutar contra a reforma da 

Previdência - em que houve quebra de vidraças e balas que poderiam ter atingido qualquer um 

de nós -, é efetivamente da responsabilidade daqueles que querem implantar reformas sem 

uma discussão com o povo brasileiro. 

Segundo, queria também dizer que essa reforma trabalhista leva o Brasil a um retrocesso, a 

condições de antes da década de 30. Nós estamos prestes a desregulamentar inteiramente o 

trabalho do Brasil, nós estamos prestes a arrebentar com os sindicatos - ou, melhor dizendo, 

V.Exas. estão fazendo isso. 

Inclusive, o orador que me antecedeu, sindicalista da Força Sindical, deveria sair da base do 

Governo imediatamente, porque vão acabar com os sindicatos ligados à Força Sindical.  
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Deputado Paulinho, os sindicatos de servidores públicos não têm, na sua maioria, imposto 

sindical. Mas há uma liminar do Supremo que garante, neste momento, uma das primeiras 

arrecadações do imposto sindical. A proclamada liberdade e autonomia sindical não pode 

servir para unir os patrões e dividir os trabalhadores. 

Portanto, Deputado Ivan Valente, de fato, nada está normal, não está tudo bem. Estamos num 

regime autoritário, um regime em que reformas de fôlego são realizadas sem o debate com a 

população.  

Deputado Rodrigo Maia, temos respeito e consideração por V.Exa. Mas quero, em nome do 

PCdoB, dizer a V.Exa. que o que foi feito aqui nesta tarde, colocando-se uma medida 

provisória em segundo plano em relação a uma urgência, uma matéria que pode ser regulada 

por medida provisória, é um atropelo constitucional, é um atropelo regimental.  

Evidentemente ninguém está interessado no que estamos falando aqui. De fato, os cartazes 

atrás das cabeças coroadas são um incômodo. Mas é necessário dizer que a reforma 

trabalhista é um absurdo contra os direitos consolidados na CLT para os trabalhadores 

brasileiros.  

O legislado passa a ser inferior ao negociado. Se o sindicato for forte e honesto, haverá 

negociação boa para os trabalhadores; se o sindicato for fraco ou desonesto, os trabalhadores, 

dispersos, estarão remetidos a um sistema primitivo, de quase escravidão.  

A terceirização banalizada, o trabalho temporário banalizado irá levar ao contingente de 

milhões de trabalhadores precarizados. Eles também não se aposentarão, Deputada Jandira 

Feghali, em função da reforma da Previdência, que chamou a atenção do Brasil e que não vai 

ser aprovada aqui.  

Esta Casa não pode se ajoelhar diante de uma injustiça dessa dimensão, que, cruzada com a 

reforma trabalhista, levará os mais pobres, os incautos, aqueles que recebem um salário 

mínimo a jamais terem direito à aposentadoria.  

Portanto, quero dizer que essa urgência, além de antirregimental - porque não pode ser 

superada pela força da prioridade de uma medida provisória, como argumentei na minha 

questão de ordem -, é anticonstitucional e tira o direito do Parlamentar de emendar o projeto. 

Na Comissão, é preciso apenas um voto, mas aqui precisaremos de cento e tantos votos para 

inserir uma emenda à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço que encerre, Deputada. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Por isso, quero pedir a V.Exa., que já está com o painel aberto 

para a votação... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não, o painel não está aberto. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - V.Exa. está com o encaminhamento aberto para a votação da 

urgência. Mas, na semana passada, V.Exa. abriu o precedente de que o encaminhamento 

aberto não faz parte da votação. Então, V.Exa. pode fechar o encaminhamento e dar o direito 

aos Parlamentares membros da Comissão de realizarem as emendas.  

Se isso não for feito, pelo menos garanta as cinco sessões, para que os Parlamentares 

possam emendar a matéria após a votação da urgência, que é uma prestação de serviço que a 

bancada governista quer fazer, votando contra os trabalhadores.  
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Portanto, estou apelando para que V.Exa. pelo menos garanta o tempo das emendas aos 

Parlamentares.  

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada Alice, peço que encerre. 

Vou passar à orientação de bancada. O tempo será de 1 minuto para cada Deputado. Não vou 

dar mais do que 1 minuto, para que possamos votar a urgência.  

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente, só finalizo fazendo esse apelo a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Eu vou propor um acordo. 

Regimentalmente, aprovada a urgência, não se pode mais apresentar emenda na Comissão. 

Então, faço a seguinte proposta, para flexibilizar: mesmo aprovada a urgência, se essa for a 

decisão do Plenário, damos o prazo de até amanhã, às 17 horas, para que os membros da 

Comissão possam apresentar emendas ao substitutivo do Relator, já que, na terça-feira, o 

parecer será votado pelo Plenário da Comissão e, se obtiver apoio, na quarta-feira, pelo 

Plenário da Casa.  

Acho que, com isso, todos ficam com o direito garantido de emendar lá e de emendar aqui. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Apesar do prazo pequeno, agradeço a V.Exa.  

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO - Sr. Presidente, não precisa haver apoiamento, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - De forma individual, só dos membros da Comissão. 

A SRA. ALICE PORTUGAL - Era com relação a isso que eu tinha apelado na questão de 

ordem.  

Obrigada, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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divulgação de trechos de vídeo da delação premiada do empresário Emílio Odebrecht. 

Posicionamento da oradora contrário à realização da reforma da Previdência.  

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas Parlamentares, o resultado desse destaque levou quase 2 horas de 

votação e foi exatamente para derrotar um destaque do PCdoB, que é um partido que faz parte 

da composição da Minoria, a esta matéria, foi para derrotar um destaque que evitava que a 

riqueza e o patrimônio do povo brasileiro fossem simplesmente leiloados a preço de banana, 

compondo assim uma agenda do Governo Federal, porque não é uma agenda do conjunto dos 

Governadores. 

Essa contrapartida, que acaba de ser aprovada, expressa o Brasil em que nós estamos 

vivendo hoje. Esta semana nós tivermos a oportunidade de ver duas pesquisas. A primeira 

pesquisa, do Vox Populi, apresenta algo que surpreende muita gente: o crescimento do nosso 

ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 45% nas intenções de voto para Presidente, sendo 

que, no segundo turno, ele derrota todo e qualquer adversário que se apresente, por ampla 

margem de votos. 

Apesar de toda a seletividade, de todo o tempo que a televisão leva atacando Luiz Inácio Lula 

da Silva, apesar de todas as tentativas de colocá-lo no alvo, a sociedade já compreendeu que 

esse tempo exagerado na televisão, que essas ações seletivas fazem, na verdade, com que o 

povo entenda o contrário. O povo já entendeu qual é o objetivo desse tipo de ação: impedir que 

o Lula seja candidato. 

Ora, nós precisamos retomar a democracia brasileira, porque há 1 ano, quando membros desta 

Casa violaram a Constituição e desprezaram o voto popular, ao aprovar o impeachment que o 

próprio Michel Temer confessa, em rede nacional de televisão, que foi feito por vingança de 

Eduardo Cunha, porque o PT não votou com a favor dele no Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, e não por que havia crime de responsabilidade, está nítido, explícito que foi uma 

decisão política de interromper um Governo eleito, que tinha projeto para este País, para fazer 

o que nós estamos comprovando a cada dia deste ano. 

Naquele momento, abriu-se um cenário de saquear este País, abriu-se um cenário de negar 

políticas estratégicas, abriu-se um cenário de projeto nacional de desenvolvimento suprimido e 

sequestrado. Mas também saquearam a dimensão coletiva da política, o sentido da cidadania. 

E agora querem saquear os direitos civis, civilizatórios, direitos sociais do povo trabalhador e 

do povo brasileiro. As mulheres estão, cada vez mais, arcando com as agendas deste 

Governo. 

Entregaram o Campo de Carcará, que foi descoberto e explorado pela PETROBRAS, dando 

altíssimos lucros para este País. Entregaram, como vão entregando tudo, como essa 

contrapartida que vai exigir de todos os Governadores. 

Esse cenário também abriu uma profunda divisão na sociedade brasileira, na qual floresceu o 

ódio, a intolerância, a agressividade e a criminalização que alguns achavam que seria só da 

esquerda. Agora estamos vendo o balaio geral em que se transformou esse processo político. 

E isso é muito ruim para o Parlamento e para o povo brasileiro, porque o que se faz hoje é 

cada vez mais usar aquela teoria que ontem me dizia o nobre Deputado Wadih Damous, é o 

Direito em movimento, o lawfare, o uso do Direito para a ação política, é o uso seletivo do que 

importa e do que interessa, é permitir que hoje agentes públicos que estão dentro do processo 

de investigação, que deveriam ter isenção e que fazem parte do sistema de Justiça produzam 
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um vídeo com três Procuradores posados, agindo politicamente contra este Parlamento e 

contra a política brasileira. 

A reação tem que ser feita por este Parlamento. Só existe um Poder capaz de frear esse tipo 

de escalada antidemocrática no Brasil: este aqui, eleito pelo voto popular, com todos os seus 

limites e a sua composição. Só existe este Poder capaz de regular a democracia brasileira, 

porque ele é eleito pelo povo brasileiro, com os defeitos e as dificuldades que ele tem. 

Então, nós não podemos abaixar a cabeça. Este é o momento de a sociedade brasileira 

enfrentar esse debate. O Governo teve uma importante derrota neste plenário, não conseguiu 

aprovar a urgência da reforma trabalhista, mas a mídia não diz nada. 

A delação do Sr. Emílio Odebrecht tem um pedaço do qual a imprensa nem sequer passou 

perto: ele diz que o sistema Globo fez uma parceria com a Odebrecht, montaram uma 

articulação privada para atuar e quebrar o monopólio das telecomunicações e o monopólio da 

PETROBRAS. 

Quando a mídia vai tratar desse tema? Isso está rodando na Internet, ao vivo - a delação ao 

vivo do Sr. Emílio Odebrecht. Mas só vai à divulgação o que interessa e o que criminaliza o 

conjunto da política, misturando alhos com bugalhos, pessoas inocentes com culpados, e tudo 

precisa ser investigado. 

Essas propostas, essas agendas que chegam ao plenário da Casa são aviltantes para a 

sociedade brasileira. A terceirização que aqui se fez tirou a autoridade, a credibilidade deste 

Governo para falar de Previdência Social, porque a terceirização, que estimula que os 

trabalhadores virem PJ, não é de quem está preocupado com a tributação na Previdência. Há 

aumento do contrato temporário, redução da contribuição das empresas.  

Este Governo em nenhum momento apresentou as tabelas do tamanho da sonegação, de 452 

bilhões, neste País. Em nenhum momento ele apresenta nas suas tabelas o tamanho dos 

juros, que é o principal algoz do déficit nominal deste País. Em nenhum momento ele fala de 

uma desoneração não criteriosa, muito menos da perspectiva de cobrança da dívida ativa, que 

muitos têm com o Governo Federal, com a União e com a Previdência. 

Mas aí qual é a solução para essa fase de 1 década de crise do capitalismo, de um capital 

rentista, de fundos de investimento? A solução desse capital é avassaladora para o mundo do 

trabalho, porque lá não se mexe, lá não se toca. É a apropriação da força de trabalho pelo 

capital mais uma vez, é a apropriação do direito pelo capital mais uma vez, é o aluguel da força 

de trabalho, é o desrespeito ao direito dos trabalhadores. 

Hoje, nós vamos ouvir o resto do relatório da reforma da Previdência. Sou titular da Comissão 

Especial que trata da reforma da Previdência e posso afirmar a V.Exas. que, lendo o 

substitutivo, vi que é dramático: mantém a essência da exclusão, aumenta a idade mínima para 

as mulheres professoras e servidoras públicas em 7 anos e para as trabalhadoras rurais. 

Esse relatório mantém uma carência que exclui a possibilidade de se alcançar o benefício tanto 

no campo, como na cidade. Além disso, faz uma transição cruel para as mulheres e para os 

homens deste País. 

O relatório apresentado não aliviou em nada. Ao contrário, piorou inclusive o cálculo dos 

benefícios. As pessoas partirão de um percentual menor no cálculo do seu benefício dentro das 

exigências colocadas. 

Portanto, precisamos derrotar essa agenda em nome do povo brasileiro. 
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Muito obrigada, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, comunico a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que conseguimos 

derrotar aqui, ontem, o requerimento de apreciação em regime de urgência do projeto sobre a 

reforma trabalhista.  

O relatório do Deputado Rogério Marinho, do PSDB, é muito pior do que a proposta original 

encaminhada pelo Governo ilegítimo, o Governo Temer. Portanto, a nossa posição aqui é de 

resistência a todas essas propostas contra a classe trabalhadora e contra o nosso País. 

O relatório do Deputado Rogério Marinho, Sr. Presidente, desorganiza toda a relação 

capital/trabalho em nosso País. Ele é muito ruim para a classe trabalhadora. Nós o derrotamos 

aqui ontem e temos que derrotar definitivamente essas propostas de reforma trabalhista e 

reforma da Previdência no Congresso Nacional. Não podemos deixar esse absurdo acontecer.  

Trata-se de um Governo completamente ilegítimo, um Governo sem voto, articulando para 

desestruturar todas as condições de relação de trabalho que temos em nosso País. Por isso, o 

nosso voto é contra essas propostas. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Leonardo Monteiro, V.Exa. pode continuar o 

seu pronunciamento. Eu lhe dei mais 1 minuto. 

O SR. LEONARDO MONTEIRO - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

Aproveito esta oportunidade para dizer que também estamos aqui na Câmara dos Deputados 

fazendo o nosso trabalho, com um pé na planície, mas também com um pé lá embaixo, no 

Planalto. 
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Nós estivemos nesta semana visitando o norte de Minas Gerais, os Municípios de Montes 

Claros e Pirapora. Fizemos um grande debate na Câmara Municipal de Pirapora, a convite dos 

Vereadores, a convite do Vereador Alex, nosso companheiro naquela Câmara Municipal.  

A Câmara Municipal estava muito cheia, lotada. Ali participamos dessa discussão da reforma 

da Previdência e da reforma trabalhista.  

É importante que a população assista aos debates não só pela televisão, mas que também 

participe deles. Precisamos provocar essa discussão em todos os cantos do nosso País, 

porque a população precisa participar desse projeto. Nós não podemos admitir que essa 

discussão fique só aqui no âmbito da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. É 

importante irmos até lá, até às nossas cidades, ao Estado de Minas Gerais, para fazermos 

esse debate importante, para que nós possamos criar a resistência necessária, junto com os 

movimentos sociais, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, enfim, com todos os 

brasileiros e as brasileiras, para resistirmos a todo esse processo de desorganização, de 

desestruturação do Estado brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Carlos Manato, demais colegas Deputados e Deputadas, ontem nós tivemos um 

importante café da manhã com o Presidente Michel Temer, juntamente com o nosso 

Presidente da Comissão que trata da reforma trabalhista, o Deputado Daniel Vilela, e com o 

nosso Relator do projeto, para tratar desse importante tema que é a reforma trabalhista e a 

reforma da previdência. 

Uma das coisas que me deixam satisfeito é o fato de que houve mudanças. Na minha base, no 

meu Estado, houve grande cobrança sobre o projeto inicial da reforma da previdência. Na 

Comissão, o Deputado Carlos Marun, o Deputado Arthur Oliveira Maia e eu fizemos um debate 

franco, mostrando os verdadeiros problemas que teríamos caso não se fizessem mudanças no 

projeto.  

Ontem, o Presidente Temer, o Ministro Henrique Meirelles e o nosso Relator, o Deputado 

Arthur Oliveira Maia, discutiram o relatório que será lido daqui a pouco, e foram feitas sete 

mudanças. 

Uma coisa é certa: nós temos uma responsabilidade muito grande com a geração de 

empregos. Nós só vamos conseguir gerar emprego no nosso País quando os investidores 

internacionais e nacionais tiverem certeza de que o Brasil é um país viável, de que o Brasil é 

um país que não vai quebrar, de que o Brasil é um país que tem solução e vai dar segurança 

jurídica aos investidores. A reforma trabalhista e a reforma da previdência vão ao encontro 

disso. Em sendo aprovadas essas reformas, haverá uma geração de emprego enorme no 

nosso País.  

Hoje existem 13 bilhões e 500 mil desempregados no País, e essa situação foi deixada pelo 

Governo Dilma, do PT do Lula, do PCdoB e de outros partidos. Mas nós vamos resolver esse 

problema. As coisas vão melhorar no nosso País, e vão melhorar baseadas no trabalho e na 

nossa dedicação aqui nesta Casa. 

Eu quero parabenizar todos os Deputados e Deputadas que estão comprometidos com a 

segurança jurídica e com a geração de emprego no nosso País. Quero pedir ao PT, ao PCdoB, 

à Rede e ao PSOL, esses que quebraram o Brasil, que por favor não atrapalhem, se não 

podem ajudar. Os senhores já atrapalharam muito o Brasil, já quebraram o Brasil. Agora, não 

fiquem atrapalhando mais, porque é muito feio o que os senhores do PT, do PCdoB, do PSOL 

estão fazendo. E ainda por cima ficam achando que o povo não sabe quem são os senhores. O 

povo sabe que o PT, o PCdoB, a Rede e o PSOL quebraram o Brasil. Os senhores quebraram 

o Brasil, e nós estamos endireitando o nosso País. 

Mais uma vez quero parabenizar todos os Ministros do Governo Temer, que estão trabalhando, 

estão se dedicando para que o nosso País entre nos trilhos. 

É preciso, sim, muitas iniciativas. O BNDES tem que cumprir o seu papel, o Banco do Brasil 

tem que cumprir o seu papel, a Caixa Econômica Federal precisa ter mais empenho para fazer 

chegar dinheiro na ponta, para que as nossas indústrias voltem a trabalhar com força. 

Nós temos o Programa REFROTA, que incentiva a renovação da frota de ônibus. Tal programa 

começou com o Presidente Temer, que o lançou em dezembro, e até agora ainda não saiu. 

Isso precisa acontecer, nós já estamos em abril. Há falhas no nosso Governo, mas nós temos 

que cobrar. Esperamos que a Caixa Econômica Federal tome a iniciativa o mais rápido 

possível. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Elogios à atuação do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, em prol 

do fortalecimento da cadeia produtiva de carnes do Brasil. Necessidade de resolução de 
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constitucionalidade da cobrança do FUNRURAL. Apresentação de emenda à proposta de 
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________________________________________ 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente, Deputado Carlos Manato. 

Sr. Presidente, eu queria falar aqui sobre um setor ao qual somos bastante ligados, o da 

agricultura brasileira, que passou pelo período da carne fraca. O Brasil é o País da carne forte. 

O Brasil nunca teve gripe aviária, doença que existe em mais de 60 países, inclusive nos 

Estados Unidos. E o País foi premiado pela irresponsabilidade de se conduzir mal um processo 

que já vinha sendo feito com a fiscalização pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  

O Ministro Blairo Maggi está implantando um sistema novo, desburocratizando, primando pela 

qualidade das nossas carnes e dos nossos produtos e buscando mercados externos.  

Com certeza, alguém está interessado em que isso não aconteça e está prejudicando o Brasil, 

mas nós vamos sair dessa. Certamente temos de buscar outras saídas.  

Sr. Presidente, muita coisa está acontecendo com a agricultura. Sobre a questão do Fundo de 

Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por dez a 

zero, em 2013, que a cobrança era inconstitucional. Agora decidiu, por cinco a seis, que é 

constitucional, provocando um grande tumulto no setor produtivo brasileiro. Nós precisamos 

realmente resolver esse problema com um embargo declaratório no Supremo Tribunal Federal, 

para que a Corte module essa questão de quem pagou, de quem não pagou, de quem 
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recolheu, de quem depositou, se o Governo usou esses recursos, para que possamos resolver 

esse impasse. 

A agricultura brasileira está com problemas seriíssimos e não consegue pagar a conta de 

tantas decisões erradas. 

Nós apresentamos uma emenda à reforma previdenciária, propondo que o Governo mantenha 

a desoneração da folha de pagamento, principalmente para as áreas de alimentação, que é o 

agro. Quando se tira ou se recoloca essa oneração da folha, perde-se a concorrência e causa-

se desemprego, trazendo mais custos para o consumidor. Então, precisamos que isso seja 

visto com carinho. 

Falei ontem com o Presidente da República, Michel Temer, que olhasse com carinho a 

questão, a fim de buscarmos uma saída para a desoneração da folha, já que esse ônus cairá 

no consumidor, na concorrência, e trará desemprego. Eu acho que poderíamos até fazer uma 

questão escalonada, não retirar tudo de uma hora para a outra. Isso representa praticamente 

50% do faturamento de uma empresa do agronegócio, da agroindústria, e com certeza vai 

causar um impacto na economia, no emprego e também na mesa do consumidor.  

Por isso, deixo aqui esse apelo, inclusive já falei com o Deputado Arthur Oliveira Maia, nosso 

Relator, para que considere esta questão, para buscarmos uma saída para o problema da 

reoneração das folhas de pagamento na área de alimentação, no agro, de modo que não 

venha a prejudicar principalmente o consumidor, que vai pagar um preço diferenciado pela 

comida. 

Obrigado. 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de motivos para a comemoração do transcurso do Dia do Índio. Protesto contra a 

não disponibilização aos membros da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social do 

parecer definitivo do Relator da matéria. Críticas à proposta de reforma previdenciária do 

Governo Michel Temer.  
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________________________________________ 

A SRA. LUIZIANNE LINS (PT-CE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu gostaria 

também de fazer um registro neste momento sobre o Dia do Índio. 

Na verdade, não há muito o que comemorar, porque, infelizmente, as tribos indígenas têm sido 

dizimadas. No meu Estado, Ceará, sofrem, inclusive, um pedido de desocupação da área que 

já foi reconhecida como terra indígena. 

Para finalizar, eu gostaria de registrar que eu sou membro da Comissão da Reforma da 

Previdência, e até agora nós não tivemos acesso ao relatório definitivo, que deverá ser 

apresentado logo mais. Nós ainda não sabemos qual foi a redução de danos que o Governo 

golpista de Michel Temer tentou criar. 

Como tenho dito, por mais que o Governo tente fazer redução de danos, vai ser difícil o 

Governo dizer o porquê de tanta maldade, o porquê de tanta crueldade contra o povo 

brasileiro, levando em conta que a Previdência pública é hoje a maior política social que 

compõe o sistema de proteção social neste País de dimensão continental e, ao mesmo, com 

tanta desigualdade social. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repercussão da carta do Papa Francisco ao Presidente da República, Michel Temer, sobre as 

razões da negativa ao convite para viagem ao Brasil por ocasião dos 300 anos da descoberta 

da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Conclamação do povo brasileiro a participação em 

atos contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Pronunciamento dos 

presidentes e representantes das Igrejas Evangélicas Históricas e da Aliança Evangélica 

Brasileira sobre a reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero dar como 

lido um texto de resposta do Papa Francisco sobre sua vinda ao Brasil. 

Na semana passada, repercuti aqui o documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

- CNBB contra a reforma da Previdência. Agora quero também dar como lido documento das 

Igrejas Evangélicas contra a reforma da Previdência e a carta do Papa Francisco, que não virá 

para o Brasil, em função da grave crise em que estamos vivendo, da destruição de direitos 

deste Governo ilegítimo e golpista Michel Temer. O Papa não vai legitimar a ausência de 

democracia, o autoritarismo e a truculência contra os pobres deste País. 

Portanto, o caminho para aumentar a desigualdade social na reforma trabalhista e na reforma 

previdenciária tem a resposta negativa e a crítica veemente do Papa Francisco contra esse 

pacote de maldades que o Temer está fazendo ao povo brasileiro. 

Parabéns à CNBB! Parabéns ao Papa Francisco! Parabéns às Igrejas Evangélicas, às várias 

denominações que assinaram o documento contra o retrocesso, contra o desmonte da 

previdência pública brasileira e contra a reforma trabalhista!  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, repercute muito em toda a sociedade a 

divulgação da Carta do Papa Francisco ao Presidente Michel Temer, em que Sua Santidade 

reafirma não atender ao convite do Governo ilegítimo do Brasil para uma visita por ocasião dos 

300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida.  

A negativa do Papa Francisco vem acompanhada de contundente crítica ao neoliberalismo e 

põe a nu o isolamento internacional do golpe, bem como evidencia ainda mais a rejeição da 

Igreja Católica às reformas violadoras de direitos da classe trabalhadora e dos setores mais 

pobres da sociedade encaminhadas pelo Governo ilegítimo ao Congresso. 

Citando sua exortação apostólica "A Alegria do Evangelho", Francisco lembrou que não se 

pode "confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado", o que evidentemente nos 

remete ao esforço do Governo Temer para tentar salvar do fracasso sua contrarreforma da 

Previdência. 

Diz o Papa: "Porém não posso deixar de pensar em tantas pessoas, sobretudo nos mais 

pobres, que muitas vezes se veem completamente abandonados e costumam ser aqueles que 

pagam o preço mais amargo e dilacerante de algumas soluções fáceis e superficiais para 

crises que vão muito além da esfera meramente financeira". 

Mais claro que isso, só desenhando, nobres pares...  

O Papa Francisco demonstra total sintonia com a posição do episcopado brasileiro contra a 

retirada de direitos embutida na reforma da Previdência, como registrei desta tribuna, na 

semana passada, ao divulgar a nota oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

Mas quero chamar a atenção das Sras. e dos Srs. Parlamentares da bancada evangélica que 

essa posição crítica não é exclusiva da Igreja Católica. 
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. dê como lido a íntegra do pronunciamento dos presidentes, 

representantes das Igrejas Evangélicas Históricas e Aliança Evangélica Brasileira sobre a 

reforma previdenciária.  

Esse importante documento vem assinado pelas mais altas autoridades da Aliança Evangélica 

Brasileira, da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista Nacional, da Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - IECLB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil - 

IELB, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil - IPIB, da Igreja 

Presbiteriana Unida do Brasil - IPU, da Igreja Presbiteriana Renovada, da Igreja Metodista Livre 

e da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. 

Os líderes evangélicos saem em defesa dos direitos da classe trabalhadora, reconhecendo que 

"o atual sistema previdenciário brasileiro cumpre fundamental papel redistributivo e realocativo 

de renda, sendo instrumento eficaz de combate à desigualdade social e de segurança 

alimentar a uma parcela significativa de brasileiros". Mesmo reconhecendo a possibilidade de 

ajustes, as Igrejas Evangélicas se pronunciam claramente contra as principais mudanças do 

projeto do Governo que atingem os direitos dos trabalhadores, das mulheres e das populações 

e regiões mais pobres do País. 

Tenho a convicção, Sr. Presidente, e com elas provas eloquentes por essas manifestações das 

mais diversas Igrejas, que a sociedade brasileira não aceitará passiva a ameaça aos direitos 

da classe trabalhadora contida nas reformas trabalhista e previdenciária. Apoio e convoco o 

povo brasileiro à Greve Geral do próximo dia 28 de abril e aos atos contra as reformas 

trabalhista e previdenciária nos chamados para o 1º de maio em todo o País. 

Confio que as vozes das ruas, das tribunas populares, dos movimentos sociais, das Igrejas e 

de mais de 80% do povo brasileiro ouvidos em pesquisas recentíssimas sejam ouvidas por 

este Parlamento. Não à reforma da Previdência, não à perda de direitos da classe 

trabalhadora! 

Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação da 

Casa e no programa A Voz do Brasil.  

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE ORADOR 

 

Pronunciamento dos Presidentes, Representantes das Igrejas Evangélicas Históricas e Aliança 

Evangélica Brasileira Sobre a Reforma Previdenciária. "O rei justo sustém a terra, mas o amigo 

de impostos a transtorna".  

Provérbios 29:4 

Os Presidentes e representantes das Igrejas Evangélicas históricas do Brasil, em virtude das 

propostas de mudanças no regime previdenciário brasileiro contidas na Proposta de Emenda à 

Constituição - PEC 287/2016, no cumprimento de seu dever profético e no exercício da fé 

cristã, fazem o seguinte 

Pronunciamento: 
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1 - O atual sistema previdenciário brasileiro cumpre fundamental papel redistributivo e 

realocativo de renda, sendo instrumento eficaz de combate à desigualdade social e de 

segurança alimentar a uma parcela significativa de brasileiros; 

2 - Não obstante sua importância no combate às desigualdades sociais, o atual sistema 

previdenciário apresenta assimetrias e desigualdades entre diversas categorias laborais, o que 

requer revisão e ajustes para seu aperfeiçoamento; 

3 - A exigência de idade mínima de 65 anos para aposentadoria tanto de homens quanto de 

mulheres e de um tempo mínimo de contribuição de 25 anos que, na prática, requer 49 anos 

para aposentar-se com 100% dos proventos, é injusta e não condiz com a realidade brasileira, 

porque: 

3.1. As mulheres, sabidamente, em nossa sociedade, exercem dupla jornada laboral, 

trabalham cerca de 7,5 horas a mais que os homens, de acordo com levantamento do IPEA, e 

não se podem ignorar as diferenças de gênero; 

3.2. Os trabalhadores mais pobres e sem qualificação, em vista da economia informal (falta de 

registro em carteira), do subemprego e do desemprego, jamais alcançarão 49 anos de 

contribuição para fazer jus aos proventos de aposentadoria integrais; 

3.3. Não leva em consideração nossos graves desequilíbrios regionais e as diferenças de 

expectativa de vida entre as populações das regiões mais pobres em contraponto com as mais 

ricas. 

4 - É injusta a sistemática proposta de cálculos dos proventos e dos cálculos de pensão, 

havendo a possibilidade de esses valores serem inferiores ao salário mínimo; 

5 - A elevação de idade para 70 anos para o Benefício de Prestação Continuada afetará as 

camadas mais pobres da sociedade, impedindo que os que mais precisam tenham acesso ao 

benefício; 

6 - É preciso que haja uma investigação profunda da aplicação dos recursos arrecadados para 

sustentar a previdência e a seguridade social, que os números reais da previdência sejam 

tornados públicos e que o Governo construa mecanismos eficazes de cobrança dos altos 

valores devidos à Previdência Social e reduza as desonerações fiscais concedidas aos 

segmentos privados, em detrimento da saúde financeira do Estado. 

Conclamamos os membros que se reúnem em nossas Igrejas a orar pelo bem de nossa nação 

e que Deus nos permita construir um país em que justiça social e cuidado com os mais 

necessitados sejam pauta permanente de nossas políticas públicas. 

Aliança Evangélica Brasileira - Convenção Batista Brasileira - Convenção Batista Nacional - 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) - Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil (IELB) - Igreja Metodista - Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB) - Igreja 

Presbiteriana Unida do Brasil (IPU) - Igreja Presbiteriana Renovada - Igreja Metodista Livre - 

União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil (UIECB). 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa de realização de avanços e aprimoramentos no relatório apresentado pelo Deputado 

Arthur Oliveira Maia, Relator da proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

recebemos o relatório do Deputado Arthur Oliveira Maia relativamente à reforma da 

Previdência e reconhecemos, sim, que algumas modificações o Governo fez nesse relatório, 

mas ele ainda está muito longe daquilo que seria o ideal para o Brasil, para os brasileiros. 

A reforma da Previdência não é uma coisa do Governo ou da Oposição. É uma coisa para o 

cidadão, para a cidadania. Não são números, mas vidas que precisam ser avaliadas, 

respeitadas, compreendidas e entendidas, porque essa reforma trata da vida de trabalho de 

uma geração inteira. 

Nós, Sr. Presidente, achamos que foi boa a diminuição de 49 anos para 40 anos no tempo de 

contribuição, mas a idade mínima de 65 anos é um exagero. Ainda que a idade mínima para as 

mulheres tenha diminuído para 62 anos, ainda continua exagerada. 

Modificou-se a questão das pessoas com deficiência? Modificou-se. Voltou ao seu status quo 

de tanto cobrarmos, batermos e criticarmos. Se não tivéssemos feito isso, tinham atropelado 

tudo. Mas a questão das viúvas ainda está pendente. Estão castigando as viúvas. 

As pessoas idosas pobres - pobres, pobres de marré, marré, marré -, que hoje recebem a 

pensão aos 65 anos, para as quais o Governo propôs 70 anos e agora abaixou para 68 anos, 

continuam em situação ruim. As pessoas vão morrer de fome, por falta de remédio, de tédio, de 

nojo, de raiva, de angústia! 

Não dá para aceitar, Presidente! Precisamos avançar muito mais. Essa reforma não precisa ser 

feita a toque de caixa. Não se trata de tirar o pai da forca. Nós estamos machucando, 

castigando o povo brasileiro de forma exagerada. 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Sumário 

Manifestações de entidades da sociedade civil contra as propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária. Contrariedade à apreciação em regime de urgência de proposição sobre 

alterações na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

________________________________________ 

O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje nós tomamos 

conhecimento de que entidades importantes da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados 

do Brasil, a CNBB e diversas outras, manifestaram-se de forma contundente, de forma 

consistente, contra essas antirreformas trabalhista e previdenciária. 

Nós temos que entender esses recados, Sr. Presidente. Essas contrarreformas mexem com 

fundamentos do Direito de maneira atabalhoada, autoritária, atrabiliária, sem que este 

Congresso, hoje, tenha legitimidade para fazê-lo. 

A CLT, Sr. Presidente, na verdade, é um código. Ela, na verdade, é a referência de todos os 

postulados, princípios e valores do Direito do Trabalho. Qualquer alteração desse jaez, dessa 

profundidade na CLT tem que ser debatida como se debate um código. Não pode ser assim! 

Tentar emprestar urgência a esse projeto é um absurdo. Não há nada que exija urgência no 

debate desse projeto. Há uma Comissão Especial instalada. Vamos debater isso lá, com 

calma, com tranquilidade. 

Mexer na CLT, revolvê-la como se está fazendo, no sentido da retirada de direitos, no sentido 

de levar a classe trabalhadora ao século XIX, é um retrocesso que esta Casa não pode aceitar, 

Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada do requerimento de destaque para votação em separado do 

art. 2º apresentado ao Substitutivo do Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, que 

institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB entra em 

obstrução. Minas Gerais tem um posicionamento de ser contrário a essa renegociação. 

Poderíamos fazer um encontro de contas com a Lei Kandir. Minas Gerais deixaria de ser um 

Estado com déficit com a União e passaria a ter o que receber.  

Então, não é certo jogar tudo nas costas do povo mineiro, dos trabalhadores, proibindo novos 

concursos, prejudicando a entrada deles no mercado de trabalho. Proíbe-se o reajuste dos 

servidores e se aumenta a contribuição previdenciária. 

Então, nós temos inclusive o compromisso púbico de não votar nenhum projeto que seja contra 

os servidores públicos, contra os aposentados ou que aumente impostos para as pessoas mais 

pobres. 

Por isso, o posicionamento do PMB é totalmente contra a reforma da Previdência. Já votamos 

contra a terceirização, e o nosso posicionamento é o mesmo contra a reforma trabalhista, 

porque não vamos votar em nenhum projeto que retire o direito dos trabalhadores e das 

pessoas mais pobres.  

________________________________________ 
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Importância de revisão da proposta de reforma previdenciária pelo Governo Federal. 
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________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, conversamos muito todo esse tempo, negociando a reforma da 

Previdência, a qual sou contra, incluindo no art. 144 as guardas municipais e os agentes 

penitenciários. Os agentes legislativos estão fora da regra de transição - um problema 

seriíssimo! 

E fiquei agora sem saber, estou buscando as informações: se colocaram a Polícia Penal no art. 

144, e era uma luta que nós estávamos travando - queremos ver o texto -, as guardas 

municipais, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição nº 534, de 2002, não podem 

ficar fora dessa reforma. 

O ideal era que o Governo repensasse a reforma, levasse-a de volta ao Planalto, e, a partir de 

agosto, voltássemos a conversar, porque ela está uma colcha de retalhos. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de rejeição da proposta do Governo Federal de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (Bloco/PTN-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a cada 

momento se consolida a necessidade de derrotarmos a reforma da Previdência Social.  

A cada tentativa de alterar a proposta, a emenda sai pior do que o soneto. Veja o caso 

específico das polícias, especialmente da Polícia Federal. Nada justifica terem retirado os 

militares da reforma da Previdência, e os policiais federais continuarem na proposta. 

Primeiro, queriam policiais federais com mais de 60 anos de idade nas ruas, trocando tiros com 

bandidos. Aí diminuíram a idade para 55 anos, mas não atingiram a policial do sexo feminino.  

E, o que é pior, Sr. Presidente, agora querem fazer uma divisão dentro da força policial, dentro 

da Polícia Federal: os novos policiais e os antigos... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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O SR. BACELAR - É um monstrengo o que, infelizmente, o Relator da proposta apresenta. Não 

há nem a integralidade nem a paridade. 

"Não" à reforma temerosa da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relato sobre visita do orador aos Municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, 

Estado do Paraná. Mobilização da população paranaense contra a proposta do Governo 

Federal de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 

última segunda-feira, eu visitei o Município de Rio Bonito do Iguaçu, onde existem dois dos 

maiores assentamentos da América Latina, com mais de 1.500 famílias, para a comemoração 

dos 21 anos desses assentamentos. 

Eu estive acompanhado do ex-Prefeito, o meu colega Joel Moreira, do Vereador Fernando 

Moreira, do Bota, de várias lideranças. 

Saindo de Rio Bonito de Iguaçu, fui para Laranjeiras do Sul, onde me encontrei com o Prefeito 

Felisberto da Silva. 

Depois eu estive numa comunidade, numa propriedade rural, na casa do meu amigo agora, do 

meu grande companheiro João Casamali. Fui acompanhado também do nosso grupo: Vander 

Batista, Elaine, Vinícius, Tatuzinho, Cliceu e Aristeu.  

Lá, mais de 150 pessoas, Sr. Presidente, foram unânimes: deixaram a sua lavoura, deixaram a 

sua produção de leite para cobrar da Câmara dos Deputados a não apreciação da reforma da 

Previdência Social. Todos estavam extremamente preocupados, mobilizados. 

A população de Rio Bonito do Iguaçu, a população de Laranjeiras do Sul, a população do 

Paraná inteiro se mobiliza, discute, preocupada, porque sabe que o Governo já tinha mandado 

um monstro para negociar com esta Casa. A população mais humilde, que está lá nos rincões, 

a população que está nas propriedades rurais mais distantes que nós possamos imaginar, 

sabe o que está acontecendo nesta Casa e com a política brasileira. 
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Deixo aqui o recado dos moradores de Rio Bonito do Iguaçu, dos moradores de Laranjeiras do 

Sul, que exigem a não aprovação e a não aceitação da reforma da Previdência. E nós 

estaremos aqui brigando para que ela não aconteça. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Agradecimentos ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e ao Líder do PMDB, 

Deputado Baleia Rossi, pela indicação do orador ao cargo de Procurador Parlamentar. Defesa 

do devido processo legal e do direito de defesa. Satisfação com os resultados dos trabalhos da 

Comissão Especial destinada à análise de proposta de reforma previdenciária. Congratulações 

ao Presidente da República, Michel Temer, pela confiança na apreciação da matéria pelos 

Deputados. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS MARUN (PMDB-MS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nobres pares, senhoras e senhores da imprensa, eu venho à tribuna hoje, dia 19 de abril - 

aliás, dia do aniversário do meu pai e de Getúlio Vargas -, em primeiro lugar, para agradecer a 

confiança do Presidente Rodrigo Maia e do Deputado Baleia Rossi, Líder do meu partido, no 

sentido de eu ter sido indicado para o exercício da Procuradoria Parlamentar da Câmara dos 

Deputados. Eu convido os colegas para a posse, que acontecerá em alguns minutos no Salão 

Negro. 

Eu estou consciente da responsabilidade que, neste momento histórico da vida nacional, recai 

sobre os ombros deste Deputado, de primeiro mandato, que, acredito, mesmo divergindo de 

muitos muitas vezes, conquistou o respeito da maioria dos membros desta Casa, 

especialmente pela sua determinação, coerência e combatividade, que coloco à disposição de 

todos os senhores e senhoras, no sentido de que nós respeitemos a nossa honra e a nossa 

imagem no exercício das nossas atividades parlamentares.  

Como é do conhecimento de V.Exas., sou um defensor irredutível do devido processo legal. 

Penso que a presunção da culpa e que a condenação antecipada são instrumentos das 

ditaduras, e não dos Estados Democráticos, onde prevalece o direito. E é com esse espírito 

que, mesmo nesta hora difícil, nós exercemos a função que V.Exa., Sr. Presidente, delegou a 

mim.  
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O gabinete da Procuradoria Parlamentar é e será uma extensão do gabinete de V.Exas. no 

sentido de que sejam preservadas, eu repito, a liberdade no exercício da atividade parlamentar, 

a honra pessoal e a imagem de cada um de nós, já que a nossa imagem é condição inexorável 

para o exercício da nossa atividade. 

Hoje, neste momento em que muitos até questionam se devemos ou não devemos avançar, se 

podemos ou não podemos avançar, entendo que temos, sim, o dever de avançar, colocando 

com liberdade os nossos pensamentos, colocando com altivez as nossas opiniões, votando de 

forma absolutamente livre e de acordo com as nossas convicções. 

Nós jamais poderemos permitir que uma crise, que é real - e a qual eu não diminuo - possa 

prejudicar ou, mais do que isso, impedir o funcionamento da nossa Casa. 

Nós estamos aqui para isso. Aqui chegamos por delegação de milhões de brasileiros que 

entendem que todos nós, com as nossas virtudes e os nossos defeitos, somos aqueles que 

devemos representá-los. Temos, sim, suficiente autoridade para continuarmos expressando os 

nossos votos, divergindo se for o caso, convergindo em algumas situações, mas jamais nos 

quedando diante de situações que se colocam no nosso caminho. Esse é o meu pensamento. 

Defendo - repito - o devido processo legal, defendo o direito de defesa. Imbuído desse espírito 

de que eles, no meu modo de ver, são pilares da democracia e, somando-se a isso, com a 

estima que tenho por cada um dos senhores, praticamente sem exceção, é que exercerei esta 

função. Baseado nisso, coloco-me à disposição de todos. 

Quero ainda aproveitar este pequeno tempo que me resta para falar sobre a apresentação feita 

hoje na Comissão que tenho a honra de presidir, que trata da reforma da previdência. Neste 

dia foi feita a apresentação do relatório magistralmente elaborado pelo nosso eminente colega 

Deputado Arthur Oliveira Maia. Foi feito um legítimo exercício da democracia. O Parlamento 

está exercendo de forma correta e digna o seu papel. 

Quando fui convidado para o exercício desta Presidência, muitos entenderam que lá 

cumpriríamos o papel de simplesmente carimbar o projeto que vinha do Governo. 

Todos os senhores, principalmente aqueles que participam mais ativamente da nossa 

Comissão, sabem que o que eu direi agora é verdade. Lá se exerceu a democracia. Houve 

espaço para o contraditório. As opiniões, por mais divergentes que fossem, foram 

apresentadas. 

E o resultado qual é? O resultado é que a sociedade brasileira, por meio de seus 

Parlamentares, que somos nós, trouxe ao Relator, à Comissão, a este Presidente, diversos 

pleitos, diversas sugestões de ajustes, que estão hoje incorporados ao relatório, ao substitutivo 

que o Relator apresenta na nossa Comissão. 

Estou orgulhoso, estou feliz! Tenho a convicção de que o Parlamento brasileiro cumpriu o seu 

papel e a sua missão, melhorando em muito o projeto originalmente apresentado. Este é o 

nosso papel! 

A proposta original foi elaborada por técnicos competentes, patriotas, mas a proposta teria que 

passar, como passou, pelo crivo da política, pelo crivo do humanismo, pelo crivo da sociedade 

por nós representada. 

Numa exaltação ao legítimo processo democrático, nós estamos hoje apresentando um projeto 

que efetivamente se coloca na condição de ser bom para o Brasil e para os brasileiros. 
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Concluo agradecendo ao Presidente Michel Temer pela confiança e pelo fato de ter sempre 

entendido a importância do papel de cada um de nós na elaboração desse projeto. 

Estou à disposição de todos. 

Viva o nosso querido Brasil! 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa de tese de ilegitimidade do processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. 

Posicionamento do PDT contrário à aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 

colegas Deputados, eu confesso a V.Exas. que a cada dia nós ficamos mais preocupados com 

tudo isso que estamos vivendo. 

Ao longo de todo o ano passado, especialmente logo depois do impeachment, quando nós 

levamos para a população a leitura de que a solução da crise que o Brasil estava vivendo e 

continua vivendo não seria resolvida rasgando a Constituição e cometendo aquela agressão de 

se retirar do poder um Presidente legitimamente eleito, muitos não nos compreenderam e 

acharam que agíamos daquela forma porque o PDT fazia parte do Governo e estava 

defendendo a Presidente Dilma. E não era nada disso, tanto que tínhamos várias críticas ao 

Governo dela, da forma como foram tratados vários temas, inclusive o principal da política, que 

é o combustível de todos, que é a saliva, o diálogo, a conversa entre as forças, entre as partes, 

a forma como foi feito esse relacionamento aqui dentro. 

Mas nos preocupa muito ver o Sr. Presidente, em rede nacional, admitir, publicamente, que o 

impeachment dela era simplesmente a raiva, o troco, simplesmente uma forma do então 

Presidente desta Casa, Eduardo Cunha, dizer que estava fazendo revanchismo, porque não 

teve os votos necessários para se livrar na Comissão de Ética. E todo mundo continua do 

mesmo jeito. Ninguém falou mais nada, como se fosse absolutamente normal um golpe em 

cima de mais de 50 milhões de votos. 

Sabemos a necessidade que o Brasil tem de fazer grandes reformas. O País precisa de 

reformas, mas planejadas, abertas, em que se tenham realmente informações, não as que 

estão aí, com retalhos. Todo mundo chega aqui com informação por partes. Na Comissão, em 
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vários momentos, vimos o Governo dizer que a reforma tinha que ser de um jeito, porque 

senão a Previdência iria estourar. Na primeira semana, já abre aos militares. Primeiro às 

Forças Armadas, depois aos militares, em seguida aos policiais civis e federais, e diz que vai 

abrir a outras categorias. Enfim, nem eles mesmos mais sabem o que se pode abrir e até onde 

ela aguenta. 

Sabem por quê? Porque essa planilha e essa caixa-preta do Fundo Social da Previdência não 

foram abertas de verdade. Nós não sabemos de verdade quanto o Brasil tira por ano, através 

da DRU, da Previdência, para pagar juros e pagar a dívida. Ao mesmo tempo, nós vemos a 

classe política, vemos esta Casa inerte a temas importantes como a taxação de imposto em 

cima de grandes fortunas. Isto está lá na Constituição, mas não vemos ninguém se 

mobilizando para taxar quem pode pagar mais neste País. 

Então, simplesmente, o que ocorre? As políticas ficam para os menores, para os pequenos. 

Pegaram aquele pato grande lá na frente da FIESP e estão colocando os patos pequenos no 

colo de todos os trabalhadores e dos servidores deste País. 

A política precisa acordar; é preciso dar uma sacudida aqui dentro. E não é uma sacudida 

simplesmente ao abrir sessões e sair aprovando com um trator todos os projetos. Nós não 

podemos simplesmente vir para cá, com um rolo compressor, com reforma trabalhista, reforma 

da Previdência, reforma política e várias outras pautas que sequer conseguimos aprofundar 

com os próprios Parlamentares. Imaginem com a sociedade! É importante compreendermos o 

que está acontecendo. 

Enquanto isso, toda esta Casa está sendo emparedada, porque sabe que não consegue 

imprimir uma pauta minimamente produtiva ou uma pauta em que consigamos protagonizar de 

verdade algumas mudanças na ordem prática na vida das pessoas. 

O PDT vai continuar vigilante. Nós sabemos que os próximos dias serão de luta interna aqui 

dentro, mas nós vamos resistir para dizermos "não" às reformas que estão aí. Vamos dizer 

"não" à reforma da Previdência; "não" à reforma trabalhista. 

Porém, vamos dizer "sim" a uma agenda em que consigamos de verdade fazer as grandes 

transformações - não inventando a roda, Srs. Deputados. Temos que fazer transformações nas 

quais todos no diálogo acreditemos. 

Não esqueçamos que esta Casa é a casa do diálogo. Não dá para simplesmente armar 

relatórios e tentar passar o rolo compressor. Todos os senhores têm satisfação a dar. Todo o 

mundo aqui representa o povo. E é isto que nós temos que fazer: trabalhar para fazer jus à 

nossa representação, à representação popular. 

Os representantes do Estado, que estão ali na outra Casa, sabem o que fazer e qual o seu 

papel. Não podemos nos esquecer das pessoas que votaram e fizeram com que cada um de 

nós estivesse aqui. 

Então o PDT, Sr. Presidente, vai continuar fazendo esse papel responsável aqui dentro da 

Casa. Vamos continuar contribuindo com o que pudermos contribuir e dizendo "não" a essas 

matérias que nós entendemos que retiram direito dos nossos trabalhadores, como é a reforma 

da Previdência e a reforma trabalhista. 

Era isso que o PDT tinha a dizer, Sr. Presidente. 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Conclamação dos membros da Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana e da 

Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional a votação contrária à proposta do 

Governo Federal de reforma da Previdência Social. Orientação da respectiva bancada. Anúncio 

de obstrução da votação. Posicionamento contrário à votação de requerimento para apreciação 

em regime de urgência da proposta do Governo Federal de reforma trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 

importante ressaltar e complementar que nós participamos agora de uma reunião da Frente 

Parlamentar contra a Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista. Estavam presentes o 

Senador Paulo Paim e o Deputado Arnaldo Faria de Sá. Foi-nos relatado que, além da CNBB, 

a representação dos evangélicos se posicionou publicamente contra a reforma da Previdência. 

Isso é muito importante. Eu acho que o conjunto da população tem que ter essa informação.  

E pedimos a todos os Deputados, tanto aos da Frente Parlamentar Católica quanto aos da 

Frente Parlamentar Evangélica, que votem contra a reforma da Previdência. 

Logicamente, o posicionamento do PMB em relação a esta matéria, o destaque do PSOL, é 

favorável. Nós vamos entrar em obstrução. 

Mais uma vez, vamos registrar o nosso posicionamento contra a votação, ainda hoje, da 

urgência da reforma trabalhista, um grande retrocesso para os direitos do conjunto dos 

trabalhadores brasileiros.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

081.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 19/04/2017-12:32 

Publ.: DCD - 4/20/2017 - 130 ALICE PORTUGAL-PCDOB -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 



 

1117 
 

Sumário 

Contrariedade a exigências estabelecidas para os Estados no texto do Projeto de Lei 

Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do Regime de Recuperação Fiscal dos 

Estados e do Distrito Federal. Perplexidade com parecer do Relator da proposta de reforma 

previdenciária, Deputado Arthur Oliveira Maia. Discordância da apreciação em regime de 

urgência de proposição relativa à reforma trabalhista. Apoio a destaque do PSOL referente à 

matéria. Vinculação entre o Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, e a ideologia das 

reformas do Governo Federal. Anúncio de realização de greve geral no País. Defesa de 

imediata realização de eleições diretas. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós continuamos o debate do Projeto de Lei 

Complementar nº 343, de 2017, com emendas que tentam corrigir as contrapartidas absurdas 

que estão colocadas neste projeto aprovado na noite de ontem. 

Todos nós somos a favor do socorro aos Estados, mas não podemos concordar que, embutido 

nesse socorro, esteja de maneira absurda uma chantagem para que os Srs. Governadores 

façam a reforma da previdência dos servidores estaduais, para que os Srs. Governadores não 

façam contratações, para que os Srs. Governadores, por 20 anos, como previu a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 241, de 2016, não tenham condições de ampliar investimentos em 

seus Estados. 

O PLP 343 faz com que os Governadores sejam meros síndicos de seus Estados. É uma 

verdadeira intervenção federal com mãos nada bondosas para com o interesse público e para 

com o interesse, especialmente, dos trabalhadores. Além disso, força os Srs. Governadores a 

venderem as companhias de saneamento e os bancos públicos que ainda existem. 

O PLP 343 é algo completamente entrelaçado com o espírito das reformas ultraliberais que 

estão sendo aplicadas por este Governo do Sr. Michel Temer. 

Nós hoje ficamos estarrecidos com a nova versão do Relator Arthur Maia para a reforma da 

previdência. É lamentável que o relatório apresente para a Nação brasileira uma versão 

cosmética, ao dizer que as mulheres se aposentarão aos 62 anos, enrijecendo a forma de 

acesso à garantia de contribuição, fazendo com que o trabalhador rural, infelizmente, tenha 

que contribuir individualmente, e não mais pelo núcleo familiar. Os trabalhadores rurais 

contribuem sazonalmente, pela natureza das safras no Brasil. 

É, portanto, uma reforma absurda, cruel. É uma reforma que procrastina a chegada à 

aposentadoria dos que já contribuem com o sistema e impede que você, jovem, se aposente 

no futuro. A sua primeira passagem, quando você chegar ao mercado de trabalho, jovem, será 

na porta de um banco. É por isso que o Plenário está sendo chamado a ser sensível, assim 

como com a discussão que virá logo, logo, sobre a urgência da reforma trabalhista, mais uma 

vez. 

Por que fazer urgente uma reforma que está sendo discutida em uma Comissão Especial? Por 

que fazer urgente uma reforma que muda mais de 180 itens da CLT, que faz com que o 

legislado valha menos do que o negociado, que fere de morte os sindicatos, fazendo uma 

discussão, lamentavelmente, que falta com a verdade sobre a natureza do imposto sindical, 

matando os sindicatos, que terão que representar apenas os associados, e não todos os 

membros da categoria? 
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Eu quero dizer que nós do PCdoB estamos apoiando o destaque do PSOL. Entendemos que o 

PLP 343 está entrelaçado com a natureza ultraliberal das reformas deste Governo e que a 

saída é uma grande greve geral no dia 28 de abril e a luta pelas diretas já. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Exaltação das medidas políticas e das estratégias adotadas pelo Presidente da República, 

Michel Temer, com vista às negociações no âmbito das propostas de reformas apresentadas 

pelo Governo Federal. Evolução dos debates sobre as propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária no âmbito das respectivas Comissões Especiais.  

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 

da Câmara dos Deputados, queridas Deputadas, queridos Deputados, as reformas são 

fundamentais e estão irritando sim a Oposição, que acho que menosprezou e não avaliou o 

poder de diálogo que o Sr. Presidente da República, Michel Temer, tem com os partidos e com 

os Parlamentares.  

É o Presidente que mais recebeu, em curto espaço de tempo, Parlamentares. É o que mais fez 

reuniões, dentro e fora do Palácio, porque ele é desta Casa. Além de ser um doutor 

constitucionalista, tem experiência de gestão em São Paulo, como Secretário do Estado de 

São Paulo, há 20 ou 30 anos, e tem 25 ou 26 anos nesta Casa, dentre os quais 3 anos foram 

de Presidência.  

Ele surpreendeu a Oposição. Em menos de 10 meses - os Deputados da base tiveram esta 

consciência - aprovamos mais de 62 projetos, incluindo projetos de Parlamentares que 

estavam engavetados e que eram importantes para o País, assim como outros, a exemplo do 

pré-sal e da Lei das Estatais.  

Como a reforma do ensino que fez a Coreia do Sul dar um salto fantástico há 20 anos, quando 

viu que estava errando na educação, apostou na reforma do ensino médio, juntamente com a 

profissionalização.  

Passou a PEC dos gastos, o pré-sal, a Lei das Estatais.  

É óbvio que há trabalho político do Presidente, dos Líderes e de um Governo "parlamentarista" 

- entre aspas - a rigor. O Presidente Michel governa com os partidos. Os partidos têm espaço 
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dentro do Governo. Sim, é uma relação política. O Lula tinha relação com o petrolão e com o 

mensalão. A Dilma continuou com isso, mas ela não falava com o Parlamento. O Collor 

também caiu por isso - mas ela caiu por não falar com o Parlamento. Isso irrita! 

Ontem acharam, por um descuido nosso, que caiu o requerimento da urgência, e depois nós 

respondemos que já estavam no paraíso. Não! A reforma tem um fundamento político, mas 

também tem um fundamento técnico. Está irritando a Oposição, porque esta sente que, na 

reforma da Previdência, o nosso competente, capaz e estudioso Relator, Deputado Arthur 

Oliveira Maia, passou, os últimos 15 dias, discutindo e conversando, olho no olho, com todas 

as bancadas e com os Deputados que o procuraram, que iam para as bases e voltavam 

preocupados pelas narrativas da destruição e da mentira na base. É mais fácil criticar e destruir 

do que sugerir a reforma da Previdência. 

Os Deputados iam para a base e voltavam com muitas dúvidas, mas o Deputado Arthur teve 

essa clarividência. E, após orientação, após o diálogo com o Presidente Michel - o Michel com 

o Parlamento e o Parlamento com o Michel, o Deputado Arthur ouvindo a explicação dos 

Líderes -, hoje ele começou a ler o relatório que apresentou, num café no Palácio do Alvorada, 

para a maioria da bancada. 

Nós estamos percebendo melhorias. Ouviu os policiais e os professores: melhorou. Ouviu a 

área da agricultura: melhorou a área da agricultura. Para as mulheres, 57 anos; para os 

homens, mantêm-se os 60 anos. Não é mais aquela escada, que era uma alternativa da regra 

de transição e virou uma rampa mais suave. 

Os Deputados começaram a ver que essa é uma luta de corporações públicas que sempre se 

serviram, se alimentaram de imposto sindical. Corporações públicas estas que financiam a 

CUT pesadamente. Os Deputados estão percebendo que essas corporações dos altos 

salários, das aposentadorias precoces, estão com um discurso à sombra dos pobres. Isso é 

nojento! É indigno fazer um discurso à sombra dos pobres, à sombra dos baixos salários, para 

proteger os seus altos salários! 

Os Parlamentares viram que não haverá mais aposentadoria de 45, 47, 49 anos, de juízes, de 

promotores, de fiscais e também de policiais federais - mulheres se aposentavam com 47, 46 

anos, com expectativa de sobrevida, e ficavam 30, 40 anos recebendo altos salários. Aliás, 

aposentadorias absolutamente legais. Deputado Vitor Lippi, faço essa observação: 

aposentadorias absolutamente legais, mas injustas. E um Presidente corajoso, focado, disse: 

"Não, isso não pode continuar.". As aposentadorias precoces estão acabando. 

E o mesmo no Regime Geral. Há um estudo fantástico do consultor Nagamine, do IPEA, que 

mostra que as pessoas que se aposentam quase no teto ou no teto são as que conseguem 

continuar trabalhando, e se aposentavam com 52, 53 anos o homem; a mulher, um pouco 

menos. E continuavam. 

Os pobres - pobres, não - que recebem um salário mínimo correspondem a 65% das 

aposentadorias. Se for até três salários mínimos, o percentual das aposentadorias é de 88%. 

Isso está garantido. Está garantida a vinculação. A maioria daqueles que ganham um salário 

mínimo se aposenta com 65 anos. 

Desmistificamos isso. E a história dos 49 anos? O Governo até pode ter errado na 

comunicação quanto à integralidade. A integralidade não existe no mundo e nem no Brasil. 

Com o fator previdenciário, o percentual da aposentadoria era de 60%, com 35 anos de 

contribuição. Agora, não existe 49 anos. Com 25 anos de contribuição, o percentual de 

aposentadoria é de 70%. Mais 5 anos, a cada ano, aumenta 1,5%; vai a 78% do salário; mais 5 
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anos, para fechar os 35 anos, que nem precisa, passa de 80%; e que se quiser chegar aos 40 

anos de contribuição, vai aos 87%. Perguntem aos consultores: no mundo inteiro a taxa de 

reposição passa um pouco de 80%. E nós vamos fazer com 87%, com 40 anos de 

contribuição.  

Então, o jovem que começou a trabalhar, e que vai viver muito, e pode fechar os 40 anos de 

contribuição, vai se aposentar com quase 90% do salário, aliás, se aposenta com 100% do 

salário - o jovem. Isso também está resolvido. Eles estão nervosos! Eles estão nervosos! 

Sr. Presidente, para encerrar, a reforma trabalhista. Estou aqui na frente deste Parlamentar 

extraordinário do Rio Grande do Norte, do PSDB e também do Deputado Daniel, do PMDB, 

que foi Presidente da Comissão. Os dois estudaram, fizeram audiências, ouviram todo mundo, 

e apresentam uma reforma, cujo resumo está aqui: ela não retira direito trabalhista nenhum. A 

reforma trabalhista na Alemanha, feita há 25 anos, foi a principal ferramenta do Gerhard 

Schröder para enfrentar o desemprego durante a grave crise por que passou a Europa naquele 

período.  

Ela chega aqui 20 anos atrasada, mas chegou. E nós Parlamentares vamos votá-la. É isso o 

que o povo quer. No ano que vem a economia estará melhor e choverá na lavoura do bolso da 

população. Não no ritmo que nós queremos, porque é difícil, pois o PT esculhambou e 

arrebentou com as nossas finanças públicas, foi de uma irresponsabilidade sem precedentes.  

Mas nós vamos consertar isso no ano que vem! Comecemos votando hoje essa recuperação 

fiscal. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Procedimento regimental para votação do requerimento de urgência da proposição que trata da 

Reforma Trabalhista. 

________________________________________ 

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

horas, nós conseguimos ver o Governo ser derrotado mais de uma vez neste plenário. Ele 

precisou retomar a votação sobre essa falsa renegociação, ao longo de mais de cinco sessões, 

justamente por não conseguir manter a maioria parlamentar, que estabeleceu este caos 

estruturado no País, chamado Michel Temer, no Governo da República. 
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Eu destaco esses aspectos porque aqui nós temos uma conexão muito direta com a população 

dos nossos Estados. No Rio Grande do Sul, em Minas ou no Rio de Janeiro, é muito 

importante que as pessoas saibam que a resistência que nós estamos fazendo é justamente 

para que não se retirem direitos básicos, fundamentais, dos trabalhadores e das trabalhadoras.  

Aliás, é importante, Sr. Presidente, para que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista 

não sejam colocadas na pauta de votações sem que a população apoie nenhuma dessas 

medidas. 

Pesquisas também indicaram o quanto a população brasileira se posiciona contra a 

precarização das relações de trabalho pela via das terceirizações. Pesquisas indicam que essa 

reforma trabalhista é extremamente danosa, e ela foi derrotada ontem neste plenário, quando 

foi aqui derrotado o regime de urgência que havia sido requerido. 

Sr. Presidente, se nesta sessão ou em uma próxima sessão neste dia voltar à pauta um 

requerimento de urgência para recolocar a reforma trabalhista, nós vamos estar diante de algo 

absurdo. 

Portanto, destaco que não podemos ter novo requerimento... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

081.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 19/04/2017-12:32 

Publ.: DCD - 4/20/2017 - 88 SORAYA SANTOS-PMDB -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações à bancada feminina pela vitória no acolhimento, pelo Relator da proposta de 

reforma previdenciária, Deputado Arthur Oliveira Maia, de reivindicação referente à idade 

mínima de aposentadoria para as mulheres. 

________________________________________ 

A SRA. SORAYA SANTOS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

venho à tribuna para parabenizar a unidade da bancada feminina desta Casa, que age 

suprapartidariamente na defesa dos interesses da mulher, da família e das crianças. 

Então, venho aqui, como coordenadora da bancada feminina, dizer da nossa alegria por conta 

da unidade, do modo aguerrido, mas pacífico, com que todas nós lutamos para defender a 

diferenciação de idade para aposentadoria, o que foi prontamente acolhido pelo Relator Arthur 

Oliveira Maia agora, na reforma da Previdência. 
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Nós mulheres desta Casa - e este é um recado que quero deixar para o Brasil, pedindo que 

seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil - agimos suprapartidariamente quando o assunto 

é em defesa da mulher. 

Portanto, parabenizo a bancada feminina pela vitória na modificação do texto da reforma da 

Previdência.  

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

084.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 20/04/2017-10:20 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Luta pela manutenção da isenção tributária para Santas Casas de Misericórdia e hospitais 

filantrópicos no âmbito da proposta de reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

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

o Deputado Antônio Jácome, mas queria fazer um registro apenas, o registro da importância da 

nossa luta pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos, pelas entidades filantrópicas.  

Temos uma dúvida em relação ao texto da proposta de reforma da Previdência Social, em 

relação ao § 11-B. Sr. Presidente, é importante verificarmos isso, para evitarmos o fim da 

isenção tributária para Santas Casas e hospitais filantrópicos. 

Os escoteiros e nós trabalhamos nisso. Os grupos escoteiros são entidades filantrópicas. 

Portanto, estamos juntos na mesma luta, pela sobrevivência desse setor importante para o 

País, para evitar o fim da isenção para Santas Casas e hospitais filantrópicos. 

Era esse o registro que eu queria fazer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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084.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 20/04/2017-10:24 

Publ.: DCD - 4/21/2017 - 40 MAURO PEREIRA-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Responsabilidade dos Governos do PT, com o apoio do PCdoB, da Rede Sustentabilidade e do 

PSOL, pela crise econômica do Brasil. Inconsistência de declarações de membros dos 

referidos partidos contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Congratulação 

ao Juiz Federal Sérgio Moro. 

________________________________________ 

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

Deputado Rômulo Gouveia, o nosso povo é inteligente. O povo brasileiro foi para as ruas pedir 

a saída da Presidenta Dilma Rousseff porque viu que o Brasil estava indo para o fundo do 

poço, porque montaram um esquema de corrupção violento e quebraram o nosso País. 

O que nós estamos tentando fazer agora? Consertar aquilo que o PT, o PCdoB, a Rede e o 

PSOL fizeram, ou seja, quebraram o nosso País. Agora nós temos que ter legislações boas 

para gerar emprego para esses 13 milhões de desempregados que o PT deixou, que a Dilma 

deixou, que o Lula deixou. 

Estão aí os escândalos! Nós temos que parabenizar o Juiz Sergio Moro pelo que está fazendo. 

Ele está fazendo uma limpeza no nosso País. 

E toda essa turma que quebrou o País agora se acha no direito de vir aqui falar bobagem. A 

reforma da Previdência Social vai servir para salvar o Brasil, a reforma trabalhista vai servir 

para gerar empregos. É para isso que nós estamos trabalhando. Eu quero que se prove a 

existência de qualquer item que retire direito de trabalhador. Pelo contrário. A reforma vai gerar 

empregos. Esse é o nosso objetivo, essa é a proposta do Presidente Michel Temer.  

O que nós queremos é que 32 milhões de aposentados e pensionistas tenham a certeza de 

que vão chegar à boca do caixa e receber o salário. Porque, se continuasse o PT no governo, 

hoje estaríamos fazendo concorrência com a Venezuela em relação a quem brigaria mais, a 

quem estaria pior. Mas, não. O Brasil está no rumo certo. Vamos à frente.  

Que se cuidem com as mentiras, porque CUT, CTB, PT, PCdoB e Rede são especialistas em 

mentir para o povo brasileiro. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio aos ofícios encaminhados ao orador pela Câmara Municipal de Campina Grande, Estado 

da Paraíba, contra o fechamento da agência do Banco do Nordeste no Município; e pelo 

Deputado Estadual Antônio Lerin, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, contra 

a proposta de reforma previdenciária. Conclamação ao povo brasileiro para o protesto contra o 

Governo Michel Temer e as reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputadas e Srs. Deputados, recebi da Câmara Municipal de Campina Grande um manifesto 

assinado pela Presidente Ivonete Ludgério e pelo Vereador Bruno Faustino contra o 

fechamento da agência do Banco do Nordeste do Brasil na cidade. 

Este é mais um absurdo desse Governo, que está desmontando os Correios, a Caixa 

Econômica e o Banco do Brasil, e que agora vai em cima do Banco do Nordeste, que tem uma 

agência em Campina Grande. Este é o nosso protesto com relação ao fechamento dessa 

agência. 

Sr. Presidente, solicito que se publique essa notícia que recebemos da Câmara Municipal de 

Campina Grande, a qual parabenizo por essa luta, ressaltando que pode contar com este 

Parlamentar para que aquela agência do BNB não venha a ser fechada. 

O povo brasileiro não merece mais esta chaga desse Governo golpista, que está sim querendo 

destruir empregos e não construir, como dizem por aí. É mentira quem diz que esta reforma da 

Previdência, que esta reforma trabalhista é para gerar emprego. É para desempregar! 

Há também um ofício da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Deputado 

Antônio Lerin, do PSB, pedindo que nós votemos contra a PEC da Previdência, que é o 

desmonte da nossa Previdência pública. 

Sr. Presidente, temos visto que o Governo, não satisfeito com os jantares e almoços que 

oferece aos Parlamentares para que votem, agora oferece também café da manhã. É serviço 

completo: de manhã, ao meio-dia e à noite. 

Além disso, o Governo diz que não tem dinheiro para pagar as emendas parlamentares, mas 

abre os cofres para dar aos Parlamentares que votarem favoravelmente aos seus projetos 

recursos financeiros para algumas ações nos seus Estados ou Municípios. 

Então, mais uma vez, Sr. Presidente, quero dizer que nós não podemos aceitar esse Governo, 

que não merece mais continuar. É preciso que o povo brasileiro, no dia 28, vá às ruas e diga 

"não" a esse Governo, "não" à PEC da Previdência, "não" à reforma trabalhista. 



 

1125 
 

OFÍCIOS A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Estado da Paraíba 

Câmara Municipal de Campina Grande 

(Casa de Félix Araújo) 

Ofício Circular nº 002 DRE - BBB. 

Em 20 de março de 2017. 

Excelentíssimo Deputado, 

Comunicamos a V. Ex.a., em atendimento ao Requerimento n° 663/2017, de autoria do 

Vereador Olimpio Oliveira, subscrito pelos Edis Antônio Alves Pimentel Filho, Luciano Breno, 

Renan Maracajá, Joseildo Alves dos Santos, Saulo Noronha, Lucas Ribeiro, João Dantas, Aldo 

Cabral, Afonso da Silva Avelino, Ivonete Ludgério, Alexandre Pereira da Silva, Ivan Batista, 

Janduy Leite Farias, Anderson Maia, Alvaro Luís Leite de Farias, que endereçou apelo ao 

Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Marcos Costa Holanda, no sentido de reconsiderar 

a decisão de fechar a Agência do Banco do Nordeste do Brasil, que funciona na Av. Assis 

Chateaubriand, na Cidade de Campina Grande. 

Cordialmente, 

lvonete Ludgério 

Presidente 

Bruno Faustino 

1º Secretário 

Exmo. Sr. 

Deputado Federal Luiz Couto 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

GABINETE: 442 - ANEXO IV. 

70160-900 - Brasília - DF. 

 

Ofício Circular n° 001 - DRE - BBB. 

Em 13 de março de 2017. 

Excelentíssimo Deputado, 

Dirigimo-nos a V. Ex.a., em atendimento ao Requerimento n° 661/2017, de autoria do Vereador 

Olimpio Oliveira, subscrito pelos Edis Renan Maracajá, Joseildo Alves dos Santos, Aldo Cabral, 

Pastor Luciano Breno, Anderson Maia, Janduy Leite Ferreira, Lucas Ribeiro, Saulo Noronha, 

João Dantas, Ivonete Ludgério, Ivan Batista, Alvaro Luís Leite de Farias, Afonso da Silva 
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Avelino, Alexandre Pereira da Silva, Antônio Alves Pimentel Filho, Bruno Faustino, aprovado 

por unanimidade, para fazer-lhe um apelo, para que reivindique ao Presidente do Banco do 

Nordeste do Brasil, Dr. Marcos Costa Holanda, para que ele reconsidere a decisão de fechar a 

Agência do Banco do Nordeste do Brasil, que funciona na Av. Assis Chateaubriand, na Cidade 

de Campina Grande. 

Considerando que ao tempo em que a Cidade comemora a chegada das águas da 

"Transposição do Rio São Francisco", pois há uma palpável expectativa de um novo ciclo de 

desenvolvimento para Campina Grande e região, a notícia do fechamento de uma das 

agências do BNB nos desaponta e nos leva a questionar: Onde fica a missão de atuar como 

Banco de Desenvolvimento da Região Nordeste? 

Considerando que, lamentavelmente, o Governo Federal que deveria ser um fomentador do 

desenvolvimento do Nordeste, que sofre com a pior seca de toda a história, se apresenta neste 

caso como um algoz que assassina esperanças, sepulta empregos e nos condena ao atraso. 

São 19 agências que estão sendo fechadas no Nordeste. E uma lástima. 

Na certeza da atenção de V. Ex.a., para com esta justa reivindicação, aproveitamo-nos da 

oportunidade para lhe renovar nosso testemunho de elevada estima e distinta consideração. 

Ivonete Ludgério 

Presidente 

Bruno Fautino 

1º Secretário 

 

Assembleia Legislativa do Estado De Minas Gerais 

Escritório Regional do Deputado Estadual Antônio Lerin 

OF.00304 - 17/EAL - MNP 

Uberaba, 20 de março de 2017. 

Exmo. Senhor Deputado Luiz Couto 

Respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência para solicitar que analise com 

cautela a. votação sobre o texto da Reforma da Previdência, PEC. 287/16. Sob a ótica da 

defesa dos interesses do trabalhador, peço que vote contrário ao referida texto,. da forma que 

se apresenta. Ocorre que a população brasileira já está deveras penalizada pelas questões 

econômicas e políticas que assolam o dia-a-dia do país. Nos últimos anos, impostos têm 

aumentado o custo de vida, bem como o aumento gradativo do desemprego, o que contribui 

para a redução do padrão de vida das pessoas, principalmente as mais simples. 

Nesse cenário, ainda nos deparamos com escândalos que comprometem. a credibilidade 

política em nossa nação, desiludindo ainda mais o cidadão de bem. Assim, infringir mais 

penalidades ao trabalhador, a exemplo do teor do texto da "Reforma da Previdência", com 

aumento da idade para aposentadoria, aumento dos anos de contribuição e equiparação entre 

homens e muIheres (para efeito de aposentadoria) é ferir de morte anos de lutas por direitos 

que ainda nem estão dentro do patamar ideal e justo. A Previdência carece sim de uma 

reforma que a torne mais eficiente e que lhe confira, além de uma boa arrecadação, o justo 
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retorno ao trabalhador. O texto ora encaminhado pelo governo ao Congresso precisa ser 

analisado de forma consistente, em que pese à situação de urgência em que foi colocado. 

Meu posicionamento é contra o texto enviado ao Congresso. Os deputados federais do PSB 

estão orientados pelo presidente nacional, Carlos Siqueira, a votar contra. Vamos fazer um 

grande movimento contrário a essa afronta aos direitos trabalhistas. Não houve sequer outra 

alternativa pautada para minimizar o tão proclamado "déficit da previdência". Sempre existem 

alternativas para solucionar problemas econômicos. Elas apenas precisam ser melhor 

analisadas. Nossa sugestão, além da não aprovação do texto, é que seja proposta ao governo 

a criação de um conselho popular, formado por profissionais das áreas de economia, 

administração, contabilidade e direito, em parceria com os técnicos que analisaram o dito 

"déficit da previdência", para que seja de conhecimento público e análise pública a real 

situação, bem como a criação de alternativas que não necessitem penalizar ainda mais o 

trabalhador brasileiro. 

Atenciosamente, 

Antônio Lerin 

Deputado Estadual - PSB 

Exmo. Senhor Deputado 

Luiz Couto 

Deputado Federal - PT 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade às propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Saudações aos escoteiros. 

Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero declarar de público que a reforma da Previdência 

e a reforma trabalhista não terão o meu voto, terão minha militância contra onde tenho 

liderança. 

Getúlio Vargas foi quem começou a criar alguma coisa no sentido de os trabalhadores serem 

reconhecidos como tal. Ele foi chamado de "O Pai dos Pobres". Eu considero que tivemos três 

bons Presidentes: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Lula. 

O SR. PRESIDENTE (Rômulo Gouveia) - Deputado Chico Lopes, com licença. 

Peço aos convidados da sessão solene requerida pelo Deputado Antônio Jácome que fiquem 

na lateral, assistindo a estão sessão. Peço à Polícia Legislativa que os ajude. 

Deputado, eu agradeço a V.Exa. Seu tempo será recuperado. 

O SR. CHICO LOPES - Parabenizo os escoteiros, uma entidade centenária que merece todo o 

nosso carinho. 

Pois bem, Getúlio suicidou-se; a morte de Juscelino até agora não foi esclarecida; parece que 

Lula cometeu todos os pecados do mundo e agora tem de pagar por eles. 

Com Lula, tivemos o Programa Minha Casa, Minha Vida, o respeito ao trabalhador, o aumento 

de emprego. Hoje o Líder do Governo reclama dos 13 milhões de desempregados. Parece que 

ele dormiu e não acordou, porque é essa política deles que está causando desemprego. É 

essa política deles que vai tornar o trabalhador escravo, sem direito a Fundo de Garantia, a 

férias, à aposentadoria. Nós estamos voltando à escravidão não oficializada, mas à escravidão 

da Direita, à escravidão da ausência da lei. 

Tenho a impressão de que o povo brasileiro está insatisfeito, com dificuldades, mas vai 

compreender que essa é uma ação política de fora para dentro. O patrimônio nacional está 

sendo todo entregue, a exemplo de uma das empresas mais antigas do País, os Correios. Eu 

acredito que o Governador do Ceará não vai dar condições de o Banco do Nordeste ser 

privatizado, um banco de importância para o País, principalmente para o Nordeste, que formou 

diversos técnicos, ajudou a melhorar as Regiões Norte e Nordeste. Não acredito que ele faça 

isso agora, pela vontade de um cidadão que tem 10% de votos, que, juntando, não dá para ser 

Deputado Federal pelo número de votos, mas continua sendo a "Rainha da Inglaterra", no 

Ceará. Quem é o Presidente é o Meirelles. Ele, não, é apenas um despachante, um assinante 

de decreto. Quem decide o que vai ser privatizado ou não é o Sr. Meirelles, que é um bom 

representante dos norte-americanos, por quem há muitas pessoas apaixonadas. 

Um bom fim de semana para todos. 

Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização do V Congresso Estadual dos Trabalhadores da Federação da Agricultura Familiar 

no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia. Atuação parlamentar pela rejeição da 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem teve 

início - continuará hoje e amanhã -, no Município de Feira de Santana, o V Congresso Estadual 

dos Trabalhadores da Federação da Agricultura Familiar. 

Os temas desse congresso são afeitos à necessidade de financiamento da agricultura, da sua 

produção e da reforma da Presidência. Agora à tarde devo fazer uma palestra sobre a reforma 

da Previdência. 

O texto apresentado pelo Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, não é satisfatório, porque 

exige 20 anos de contribuição na área rural, o que inviabiliza a aposentadoria dos 

trabalhadores rurais, além de elevar o tempo de contribuição para 40 anos e a idade mínima. 

Portanto, nós já derrotamos o Governo nesta Casa na reforma da Previdência. Isso é 

indiscutível. Os recuos do Governo são um atestado da sua derrota, mas, mesmo o texto 

apresentado ontem, que tenta mitigar alguns pontos para aprová-lo, não é satisfatório. Nós 

continuaremos trabalhando para derrotar a reforma da Previdência nesta Casa. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Importância da participação dos metalúrgicos em manifestação marcada para o dia 28 de abril. 

Solidariedade ao metalúrgico Sebastião Ismael de Sousa diante de episódio de discriminação 

contra sua filha na Escola Estadual Professora Anésia Loureiro Gama, no Município de São 

Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.  

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

a minha mensagem vai hoje para os nossos companheiros trabalhadores metalúrgicos, em 

especial os da Mercedes-Benz. Houve uma luta intensa pelo emprego e agora todos estão 

preocupados com essa situação das reformas que eu chamo de "deformas" trabalhista e 

previdenciária. 

Quero deixar uma mensagem muito especial sobre a manifestação do dia 28 a todos vocês 

metalúrgicos - minha categoria - e aos trabalhadores do Brasil. É fundamental a participação no 

dia 28 para demonstrar que nós não estamos concordando com esta política de redução de 

direitos dos trabalhadores. 

Mas quero falar hoje a respeito de algo que me chama a atenção, Sr. Presidente. Quero falar a 

respeito da filha de um companheiro conhecido como Cabelo, mas cujo nome é Sebastião 

Ismael de Sousa, companheiro trabalhador da Mercedes-Benz, mecânico de manutenção. O 

Cabelo é meu companheiro de longa data e ele tem uma filha, uma linda filha. Essa querida 

filha, Tamires, tem 11 aninhos e estuda na Escola Estadual Professora Anésia Loureiro Gama, 

no Jardim Silvestre, em São Bernardo do Campo, e tem uma deficiência que se chama déficit 

de atenção e Síndrome de Asperger. Essa menina foi, já por duas vezes, excluída da turma, 

excluída da sala de aula, de maneira muito constrangedora, algo que o pai até denunciou. 

A concepção constitucional no Brasil, que é inclusiva, toma todo um cuidado para que, sendo 

possível - e, no caso dela, sim, é possível -, as crianças que tenham algum tipo de deficiência 

convivam com aquelas ditas normais. Nessa convivência, tanto a pessoa que tem uma 

deficiência se sente em paz, se sente acolhida, não se sente inferior a ninguém, como as 

crianças que são suas colegas aprendem a importância da solidariedade, a importância de 

tratar bem e como iguais as pessoas diferentes.  

Por isso que o Constituinte e esta Casa, através das próprias leis, foi muito inteligente, quando, 

na política em defesa das pessoas com deficiência, introduziu o direito à inclusão, sem mandar 

essas pessoas para um lugar especial, o que teria a mesma concepção dos manicômios e 

outras coisas que nós temos acompanhado no Brasil. 

O companheiro Cabelo ficou muito chateado. Ele, que é do movimento, já esteve aqui 

participando de audiências públicas, ao lado do nosso companheiro Flavinho, que foi o 

Presidente, até o ano passado, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

CONADE. E, angustiado, disse: "Não é possível que a minha filha seja tratada desta forma, 

sendo excluída". A escola deu a sua versão, que nós respeitamos, mas não é possível que as 

coisas sejam desta forma. 

Então eu quero mandar o meu abraço para você, meu querido companheiro Cabelo. Quero 

mandar um abraço para todos os pais, para todos os companheiros que têm filhos com 

deficiência na sua casa, filhos que se tornam pessoas especiais que querem ter o direito de ser 

tratadas como iguais. 
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Como eu disse ainda há pouco, a história de colocar os alunos que tenham algum tipo de 

deficiência no meio da sala de aula de outros estudantes estimula a nossa criançada a 

aprender a ser solidária, a aprender a cuidar dos outros como irmãos, como amigos. 

 

Infelizmente - não sei exatamente onde isto começa, talvez na grande mídia, nos meios de 

comunicação -, é muito mais fácil o nosso povo ser egoísta. E, sendo egoísta, ele é carregado 

de ódio. E sendo carregado de ódio, perde o argumento e adota a prática política da violência, 

quando o ideal é uma sociedade fraterna, solidária. Essa é a nossa grande luta. Inclusive, 

solidária entre os pares, entre os colegas. 

Por isso, querida Tamires, o meu beijo para você. Estou usando este espaço, porque sei que 

isso não acontece só com a Tamires. Isso acontece com várias crianças em todo o País, 

quando os educadores e os gestores das escolas não são preparados para cuidar de uma 

situação especial como essa. 

Um dia, nós teremos uma sociedade de iguais, e todos nós seremos tratados com dignidade. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Vicentinho, do Partido dos 

Trabalhadores de São Paulo.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário às propostas de reformas trabalhista e previdenciária 

encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputado Mauro 

Pereira, obrigado pelas referências.  

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, eu venho aqui contraditar o que disseram alguns 

Parlamentares sobre a proposta de reforma da Previdência Social. 

Ouvimos alguns Deputados da base dizerem que essa reforma serve para modernizar a 

relação de trabalho, para a volta da geração de empregos no País, para a geração de uma 

política de crescimento e desenvolvimento, coisa que não acontece neste Governo. 
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Quando a Presidenta Dilma Rousseff foi golpeada, quando foi retirado o seu mandato, havia 8 

milhões de desempregados no País. Parecia o fim do mundo. Nós achávamos que era mesmo, 

até porque, no final do primeiro Governo da Presidenta Dilma, tivemos o menor índice de 

desemprego da história do Brasil: de 4,5%. No entanto, quando ela foi golpeada, havia 8 

milhões de desempregados. Há poucos dias, o IBGE divulgou que há 13 milhões e meio de 

desempregados no País. Portanto, cinco milhões e meio de trabalhadores ficaram 

desempregados neste Governo que completa 1 ano, desde o golpe com o qual assumiu a 

administração do País. 

A CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, que foi criada no Governo Getúlio Vargas, serve 

de modelo não só para o nosso País, mas também para vários países mundo afora, porque 

garante os direitos dos trabalhadores, porque garante que o trabalhador não seja explorado. É 

uma legislação que dá suporte ao trabalhador, para que ele não seja escravizado. E dizem que 

essa lei tem que ser mudada.  

O Relator da proposta de reforma, o Deputado Rogério Marinho, apresentou mais de cem 

mudanças na CLT, Deputada Erika Kokay. Ou seja, ele rasgou a CLT, ele desfigurou a CLT. 

Se tudo o que foi apresentado for aprovado, se for aprovada a reforma como está proposta, 

será o fim da segurança dos trabalhadores.  

Eu fico preocupado porque falam em modernização, mas começam a colocar condições de 

trabalho análogas às do trabalho escravo. Quando se diz que o negociado tem que se sobrepor 

ao legislado, nega-se o que está na legislação. Tudo vai depender do que o patrão negociar 

com o empregado. Muitas vezes, quando vai procurar emprego, a pessoa aceita qualquer 

acordo para conseguir a vaga porque precisa trabalhar. E não terá a legislação para ampará-la. 

E também se fala em terceirização, à qual já votamos contrariamente aqui, mas que foi 

aprovada. Fala-se em terceirização em qualquer atividade. É a precarização do trabalho! Já 

está comprovado em pesquisas que 25% dos trabalhadores terceirizados ganham 25% menos 

do que ganham os trabalhadores contratados diretamente pela empresa.  

Enfim, o que vemos na proposta de reforma trabalhista é retrocesso, é descaso com o 

trabalhador. Com certeza, ela vai colocar os trabalhadores numa situação extremamente 

precária no que diz respeito à relação laboral.  

Houve várias mudanças em vários títulos da CLT que são a sua base: em vários dispositivos 

do art. 7º; no Título II, que trata das normas gerais de tutela do trabalho; no Título III - aqui o 

Relator admite que gestantes e lactantes atuem em ambiente insalubre, sem considerar as 

consequências verificadas no momento posterior que podem revelar a consolidação do 

prejuízo à saúde da mulher e da criança. 

Sr. Presidente, é muito triste que, em pleno século XXI, a nossa democracia seja golpeada. E 

não poderia ser diferente neste Governo ilegítimo, que mandou para esta Casa uma proposta 

de reforma da Previdência Social que vai reduzir direitos dos trabalhadores. E agora cria a dita 

reforma trabalhista, que é a precarização da atividade laboral no País, que é a precarização 

das relações de trabalho entre patrão e empregado. 

Portanto, nós queremos dizer "não" à dita reforma trabalhista e "não" à dita reforma da 

Previdência.  

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Ságuas Moraes. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia Mundial da Hemofilia. Eventos relacionados à data no Estado do Rio 

Grande do Sul. Congratulações ao Ministro da Saúde, Ricardo Barros, pela disponibilização de 

medicamentos para pacientes hemofílicos. Solicitação às Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde de atenção à hemofilia. Credibilidade do Governo Michel Temer para a retomada do 

crescimento econômico. Necessidade de realização das reformas previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

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

Muito obrigado, Presidente, amigo Luiz Couto. Cumprimento os colegas Deputados e 

Deputadas e os nossos visitantes que se fazem aqui presentes. 

Eu gostaria de comentar que nesta semana, no dia 17 de abril, se comemorou o Dia Mundial 

da Hemofilia, uma das datas mais importantes para pacientes e familiares que convivem com a 

hemofilia. O Brasil tem atualmente cerca de 12 mil pessoas com hemofilia e mais de 22 mil com 

distúrbios da coagulação. 

A hemofilia é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X. As pessoas com 

hemofilia sangram por um período de tempo prolongado devido a causas externas, como um 

corte, ou por hemorragia aparentemente espontânea e descontrolada que frequentemente 

acomete articulações e músculos, mas também pode ocorrer no cérebro ou em outros órgãos.  

A Federação Brasileira de Hemofilia - FBH tem apoiado o Dia Mundial da Hemofilia em todo o 

Brasil, enviando materiais educativos e recursos para a realização de eventos durante o mês 

de abril. As atividades estão sendo programadas pelas associações estaduais em parceria com 

os centros de tratamento de hemofilia e contribuirão para conscientizar a sociedade em relação 

a essa doença.  

No Rio Grande do Sul, temos três ações programadas: em Caxias do Sul, no dia 29 de abril, às 

10 horas, no Hemocentro de Caxias do Sul - HEMOCS, localizado à Rua Ernesto Alves, 2260, 

no Centro; em Pelotas, no dia 24 de abril, às 9 horas, no Hemocentro de Pelotas - HEMOPEL, 

localizado à Avenida Bento Gonçalves, 4569, no Centro; em Porto Alegre, no dia 28 de abril, às 
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10 horas, no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul - HEMORGS, localizado à Avenida 

Bento Gonçalves, 3722, no Bairro Partenon.  

Quem está coordenando a organização desses eventos no Rio Grande do Sul é a Tania Maria 

Onzi Pietrobelli, responsável pela Associação dos Hemofílicos da Região Nordeste do Estado 

do Rio Grande do Sul - AHEMORS. 

Por sinal, em 2015 tomei conhecimento desse trabalho que o nosso Governo Federal deveria 

fazer para dar atenção aos hemofílicos, por intermédio da minha amiga Tania, na cidade de 

Caxias do Sul.  

Na época, procuramos o Ministro da Saúde e os diretores do Ministério da Saúde. Essa é uma 

doença para a qual não pode faltar, em hipótese nenhuma, o remédio, que tem que ser tomado 

no mínimo três vezes por semana, senão o sangue não coagula. E aí é um problema muito 

sério.  

Hoje, sendo a medicação tomada de forma precisa, a pessoa com hemofilia leva uma vida 

normal, uma vida tranquila. 

Quero parabenizar o nosso Ministro Ricardo Barros e toda sua equipe do Ministério da Saúde, 

que não deixam faltar medicamento. Isso é muito importante. 

Nós temos que solicitar às Secretarias Estaduais de Saúde que deem continuidade ao 

trabalho, porque esse medicamento tem que chegar às mãos da família, às mãos do 

hemofílico. Então é muito importante o trabalho das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde; é importante dar apoio à pessoa que tem essa doença, pois, além do carinho da 

família, ela precisa do respeito e do respaldo do serviço público. 

É importante falar desta data para lembrar às pessoas que todos têm que ser respeitados, mas 

a hemofilia é realmente uma doença que precisa de muita determinação e de muito apoio do 

Governo.  

Parabéns a todos os voluntários, em nome da minha amiga Tania Maria Onzi Pietrobelli pelo 

trabalho voluntário que faz, ajudando essas pessoas. 

Sr. Presidente, eu gostaria de usar agora meu tempo de 9 ou 10 minutos da bancada do PMDB 

para falar sobre o nosso Brasil. Nós estamos há 11 meses com o Presidente Temer 

governando o País. Queira ou não queria, o Brasil estava em uma situação horrível.  

No Governo Dilma, havia mais de 12 milhões de desempregados, e o Governo já não pagava 

mais as contas; os fornecedores não mais recebiam; as Prefeituras não estavam recebendo 

recursos; os recursos para os hospitais não eram pagos; as emendas parlamentares não eram 

pagas e os bancos estatais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES 

não recebiam o dinheiro que o Tesouro devia. Além disso, já fazia 3 anos que não se pagavam 

os juros e dividendos da dívida externa. Então, o Presidente Temer assumiu o Governo, 

juntamente com o Ministro Henrique Meirelles, com a equipe econômica. 

Com o apoio desta Casa, foram aprovados mais de 57 projetos, teto de gastos, e, 

automaticamente, a credibilidade do nosso País começou a crescer. Hoje os juros estão 

caindo, a inflação está caindo e está havendo a retomada dos empregos. Isto é algo que está 

acontecendo. Gostem ou não gostem, isso é verdade. Isso é verdade. 
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Ao mesmo tempo, o Presidente Temer tem dado todo o apoio, todo o respaldo, para a Polícia 

Federal, o Ministério Público Federal, a Operação Lava-Jato, para que façam o seu trabalho 

com dignidade. 

Aqueles que são citados e merecem vão pagar pelo seu crime, vão ser presos ou vão perder o 

seu mandato, mas todos terão a oportunidade de se defender.  

Então o Brasil está sendo passado a limpo. Nós Deputados, Deputadas, Senadores temos a 

obrigação de fazer algo. Essa credibilidade que é necessária com o mercado internacional, 

com os investidores nacionais só vai ser conquistada no momento em que essas pessoas 

virem e sentirem que o Brasil é um país sério, que o Brasil é um país que tem controle. E isso 

nós estamos fazendo. 

As reformas que foram enviadas para esta Casa, a reforma trabalhista, a reforma da 

Previdência, já deram sinal. Os investidores e o mercado já sentiram e estão acreditando mais 

no nosso País.  

Há essas reformas, especialmente a reforma da Previdência. O projeto que foi mandado para 

cá é um projeto elaborado pelos técnicos do Tesouro, pelos técnicos do INSS, do Ministério da 

Fazenda. Eles mandaram a proposta como achavam que deveria ser.  

Mas nós Deputados e Deputadas Federais, especialmente os da base, ouvindo as pessoas nas 

ruas - e eu quero parabenizar o meu Líder, o Deputado Baleia Rossi -, vimos que a reforma era 

muito forte, que ela tinha pontos que precisavam ser mudados. 

Precisamos, sim, da reforma, mas ela tem que ser equilibrada, ela tem que prestigiar o nosso 

País. Nós temos que ganhar a credibilidade no mundo, nós temos que fazer com que os 32 

milhões de aposentados e pensionistas recebam o seu salário em dia e tenham uma 

segurança no futuro, sabendo que vão receber o salário em dia. Essa é a maior preocupação 

do Presidente Temer. 

Mas ela precisava de ajustes, e esses ajustes estão sendo feitos. Com o Presidente Temer e a 

equipe, num diálogo, nós já conseguimos acertar a regra de transição, que antes era só para 

as pessoas acima de 50 anos. Agora todos os que estão no mercado de trabalho vão poder 

usufruir da regra de transição. 

O pedágio, que era de 50%, foi reduzido para 30%. A aposentadoria das mulheres, que têm 

dupla, tripla jornada, está sendo revista. 

As mulheres vão ter, sim, o apoio e o reconhecimento desta Casa. Os agricultores, que 

trabalham de sol a sol, vão ter, sim, o reconhecimento desta Casa. Houve mudanças 

significativas na reforma.  

Ao mesmo tempo, a aposentadoria por tempo integral, que estava prevista para ser de 49 

anos, não é mais de 49 anos, é de 40 anos, para a pessoa poder usufruir dos 100% da 

aposentadoria. 

Este é o Governo do diálogo, da conversa. É disso que o Brasil precisa. Ao mesmo tempo, 

precisa da reforma trabalhista, porque há 70 anos é a mesma CLT. Nós temos hoje 13 milhões 

de desempregados e nós temos milhares de sindicatos. 

Com esses sindicatos, quando o Brasil estava quebrando, quando a Presidente Dilma e a sua 

equipe estavam fazendo uma devassa nos empregos e nas indústrias, e o Brasil afundando...  
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O Brasil hoje era para estar como a Venezuela. Na Venezuela, hoje há 5 milhões de pessoas 

nas ruas querendo tirar o amigo da Dilma, mas no Brasil nós estamos na retomada do 

crescimento. O que nós estamos fazendo nessa reforma trabalhista é, sim, começar a ser igual 

aos países mais desenvolvidos. 

Nós precisamos, sim, ter leis práticas, leis boas, leis que não tiram direitos dos trabalhadores; 

pelo contrário, que facilitam a vida do trabalhador e que facilitam a geração de empregos. É 

disso que nós precisamos.  

Quem gera empregos é a iniciativa privada. A iniciativa privada precisa ter leis mais bem 

elaboradas, para fazer com que esses investidores internacionais invistam em nosso País e 

gerem empregos. 

Conforme disse o Ministro Henrique Meirelles, não adianta o PT, o PCdoB, a Rede, o PSOL e o 

PDT falarem mal dele. Ele foi Ministro, foi Presidente do Banco Central do Governo Lula 

durante 8 anos e trabalhou com a Presidenta Dilma. Ele é um Ministro experimentado.  

Ele já disse que, acontecendo a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, nós vamos 

crescer no ano que vem, 2017, em torno de 3,5% do PIB. Essas são palavras de Henrique 

Meirelles, que está em contato direto com o mercado internacional. Inclusive hoje ele está em 

Washington, Estados Unidos, para poder vender o Brasil e mostrar as mudanças que estão 

acontecendo no nosso País. Essa é responsabilidade nós temos que ter. 

Meus colegas Deputados e Deputadas, olhem bem o que é o sindicato. Nós ainda não votamos 

a reforma da Previdência, nós ainda não votamos a reforma trabalhista. Mas em Caxias do Sul, 

o sindicato, com dinheiro do trabalhador, já colocou outdoor contra a minha pessoa - com 

dinheiro do trabalhador! Faz um mês que a CUT está fazendo um painel com a minha imagem 

e a de outros colegas Deputados, sendo que nós nem votamos ainda a reforma. Por quê? 

Porque o dinheiro que eles ganham é fácil. 

Por isso, a contribuição sindical, na reforma, vai ser facultativa. O trabalhador que quiser pagar 

essa contribuição paga. Aquele que não quiser pagar não paga. Não é justo! Não é moral! 

Por exemplo, eu estou aqui tentando mudar, e conseguimos, a reforma da Previdência, 

negociando a reforma trabalhista, cuja votação será na semana que vem. E o pessoal já está 

com um cartaz, lá em Caxias do Sul, criticando o meu voto! 

Esse é o PT! Esse é o PCdoB! Esse é o PSOL! Essa é a Rede! E esses também são os 

pedetistas que deram apoio para essa gente, que vive em cima de mentira! Ontem mesmo, o 

nosso Presidente da Comissão da Reforma Trabalhista, o Deputado Daniel Vilela, que está 

fazendo um excelente trabalho juntamente com o Deputado Rogério Marinho, mostrou aqui um 

cartaz feito pela CUT com 13 pontos contrários à reforma trabalhista, todos com mentiras. Era 

tudo mentira! Não havia uma verdade ali! Essa é a CUT. 

Então, é importante que o povo brasileiro, que é um povo inteligente, quando alguém falar 

alguma coisa sobre reforma trabalhista e reforma da Previdência, pense bem, olhe, escute, 

mas não acredite, porque foi esse povo que quebrou o Brasil, foi esse povo que jogou o Brasil 

de joelhos, e agora quer que o Brasil continue desse jeito, para ser uma Venezuela, como os 

amigos deles fizeram. 

Eu me coloco à disposição da sociedade, através do meu celular: (54) 99112-0087. Nós não 

temos nada a esconder.  

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Muito obrigado, Deputado.  

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

de falar nesta sessão da minha posição, da minha postura sobre a reforma da Previdência. Sei 

que a população está apreensiva, e com toda a razão. Quero manifestar, diante desta Mesa e 

dos nobres companheiros, que sou contra esta reforma do jeito que está.  

Vou pontuar as razões pelas quais sou contra. Primeiro, a reforma prejudica os menos 

favorecidos. Por que toda reforma tem que sobrar para os menos favorecidos, para o 

trabalhador mais pobre? Por que tudo que se faz prejudica o aposentado? Essas armadilhas 

colocadas acabam com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda que nessa aparente 

mudança de atitude tenha diminuído algo - por exemplo, era 65 anos para a mulher, agora são 

62 anos -, por que tem que sobrar para o trabalhador mais pobre? 

Nós vemos que essa reforma proíbe o acúmulo de aposentadoria e de pensão acima de dois 

salários mínimos. Apenas dois salários mínimos! Não sei como a pessoa vai sobreviver num 

país onde tudo é caro. 

Eu queria também dizer que a soma do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, 

definido na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, está indo de 65 anos para 68 anos. 

Além disso, pela expectativa da vida, segundo estatística apresentada pelo IBGE, há regras de 

transição: vai haver um pedágio de 30%. Era de 50%, mas caiu para 30%. Isso ainda é muito 

para o trabalhador! A pretexto dessa tal de recuperação da economia, querem colocar a culpa 

na Previdência ou no trabalhador mais pobre! 

Que peguem de volta os bilhões roubados que desapareceram, seja na Odebrecht, seja na 

PETROBRAS, seja em qualquer outra empreiteira! Peguem esses desvios de fundo de pensão 
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e esses empréstimos no BNDES! Eu não estou criticando o atual Governo, porque isso vem do 

Governo anterior. O Governo atual, que realmente neste mandato... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Vou conceder mais 1 minuto para V.Exa., a fim de que 

conclua o seu pronunciamento. 

O SR. TAKAYAMA - Parece que o tempo do relógio é mais longo para orador do PT. Os 2 

minutos ou 3 minutos são mais longos para estes do que para nós. Tudo bem, não é relógio 

japonês. Vai ver que é isso! 

Eu quero falar sobre a DRU, que tem 1 trilhão de reais. Este é um mecanismo usado pelo 

Governo, chamado Desvinculação de Receitas da União, que pega dinheiro de todos os 

empréstimos e dos fundos de pensão e o aplica. Está certo, ninguém está criticando isso, mas 

o INSS tem 120 bilhões de reais dentro da DRU! Não é preciso ser muito inteligente para 

perceber algo. Se esses desvios que irão até 2023 não puderem ser recolocados no INSS, não 

será possível aprovar uma reforma como esta! 

Quero dizer ao trabalhador que votarei pelo trabalhador e serei contra essa reforma. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Muito obrigado, Deputado Takayama. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

088.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 24/04/2017-19:56 

Publ.: DCD - 4/25/2017 - 66 MAURO PEREIRA-PMDB -RS 
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Defesa da aprovação das propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e 

previdenciária.  

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

Deputado Carlos Manato, colegas Deputados presentes nesta Casa, eu gostaria de dizer que 

estão em apreciação, nesta Casa, duas reformas de extrema importância: a reforma trabalhista 

e a reforma da Previdência.  

Temos procurado trabalhar e mudar o que é preciso. Na proposta de reforma da Previdência, 

sete pontos já foram alterados pelo Presidente Michel Temer e pelo nosso Relator, o Deputado 

Arthur Oliveira Maia.  

Também a reforma trabalhista é de extrema importância para que sejam recuperados os 

empregos daqueles 13,5 milhões de brasileiros que foram deixados desempregados pelo 

Governo Dilma Rousseff, um governo desastroso, que quebrou o nosso País, o qual, com os 

partidos coligados, administrou de forma horrível. Agora precisamos fazer essa reforma para 

recuperar os empregos e dar sobrevida ao nosso País.  

Chega de demagogia! Vamos encarar as reformas! Vamos endireitar o nosso País! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convocação da população, por bispos da Igreja Católica, para adesão à greve geral convocada 

para o dia 28 de abril contra a proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

Repúdio ao homicídio de trabalhadores rurais no Estado de Mato Grosso. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

gostaria de dizer que os bispos brasileiros estão convocando a população para a greve do dia 

28. Na Paraíba, a convocação está sendo feita pelos Bispos D. Genival e D. Delson. O Bispo 

de Crato, no Ceará, também fez essa convocação. Diversas autoridades eclesiásticas estão 

dizendo que a PEC da Reforma da Previdência é a PEC da destruição dos direitos dos 

trabalhadores. Esse movimento é muito importante. 
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Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para repudiar o que estão fazendo com os nossos 

agricultores. Lá em Mato Grosso, nove agricultores foram assassinados barbaramente, o que 

mostra que o agronegócio hoje pode tudo, manda em tudo. 

Era isso, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Moção de Repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas 

regras da seguridade social, aprovada pela Câmara Municipal de São Benedito, Estado do 

Ceará. 

________________________________________ 

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

Deputados, solicito a transcrição nos Anais de uma moção da Câmara Municipal de São 

Benedito, no Estado do Ceará. 

Trata-se da Moção de Repúdio nº 1, de 2017, contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, que altera as regras de seguridade social no Brasil, dispondo sobre a reforma da 

previdência, assinada pelos Vereadores Alexandre Coelho, Selma Medeiros, Amarildo Gomes, 

Dona Diassis, Michel do Amaral, Rômulo Gurgel, Haroldo Jr., Régis Brito, FCO das Chagas, 

Marcos Jorge, Hudson Jr., Gutierre Costa e Lara Brandão. 

Esses Vereadores enviaram a todos os Deputados cópia dessa moção aprovada pela Câmara 

Municipal de São Benedito. 

Se prestarmos atenção, veremos que todas as Câmaras Municipais do Brasil estão se 

movimentando nesse sentido, porque o Vereador é o político que está mais próximo do eleitor. 

Ele conhece sua cidade. Portanto, acho que devemos dar atenção a essas moções que vêm 

das Câmaras Municipais do nosso País. 
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Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Moção de Repúdio nº 01/2017 

Moção de Repúdio contra a Proposta de Emenda Constitucional PEC 287/2016, que altera as 

regras da Seguridade Social no Brasil, dispondo sobre a reforma da previdência. 

A Câmara Municipal de São Benedito-CE, Estado do CeaRÁ, através dos Vereadores abaixo 

signatários, vem, na forma regimental, apresentar a presente Moção de Protesto e Repúdio 

contra a Proposta de Emenda Constitucional PEC nº 287/2016, que altera as regras da 

Segtiridade Social no Brasil (Reforma da Previdência), pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir 

delineados: 

I. A Previdência Social compõe o rol das garantias fundamentais do cidadão, estando 

amparado pela norma prevista na Constituição Federal de 1988, representando um direito 

humano fundamental quando o indivíduo se encontra em situação vulnerável e desamparado, 

seja pela idade avançada, acidente, invalidez ou maternidade, riscos sociais cobertos pelo 

sistema previdenciário brasileiro; 

II. Assim sendo, a Reforma da Previdência é de interesse de toda a população brasileira, não 

podendo uma Reforma desta natureza ser aprovada pelo Congresso Nacional sem 

participação popular e das entidades de classe, ou seja, é necessário a realização de debates 

em que os trabalhadores, urbano e especialmente o rural, e os servidores públicos de todo o 

território nacional, nas Casas Legislativas municipais e demais segmentos representativos da 

sociedade possam manifestar sua opinião e, a partir daí, construir uma saída justa;  

III. Indiscutivelmente, a Reforma da Previdência proposta pela PEC nº 287/2016 está 

prejudicando categoricamente com o conceito de aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição, notadamente quando institui a aposentadoria por idade (aos 65 anos), 

sem distinção para homens e mulheres e/ou categorias profissionais, ferindo de morte o 

princípio constitucional da isonomia ("tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais"); 

IV. A Reforma da Previdência propõe que o calculo do benefício se faça pela integralidade da 

média remuneratória, onde o trabalhador deverá comprovar 49 anos de contribuição. 

V. O aumento da idade mínima para 65 anos não condiz com a realidade de toda a população 

brasileira, .especialmente os trabalhadores rurais, dificultando aos brasileiros o recebimento 

dos direitos necessários para se aposentar;  

VI. O tratamento diferenciado para homens e mulheres tem justificativas históricas que ainda 

estão presentes na grande maioria das cidadãs brasileiras, cuja responsabilidades tem jornada 

de trabalho duplicada como mãe e trabalhadora; 

VII. Igualmente, não é justo dar tratar igual para os trabalhadores urbanos e rurais, pois é 

público e notório que a labuta na agricultura e atividades afins é deverasmente pesada e 

sobrecarregada de grandes esforços; 
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VIII. As constantes mudanças das regras desencadeiam uma sensação de insegurança na 

população, desestimulando a contribuição previdenciária pública, ante a retirada dos direitos 

adquiridos daqueles que não se encontram dentro das regras de transição;  

IX. A Reforma proposta pela n° PEC 287/2016 prejudica, sobremaneira, o direito dos mais 

jovens que ingressarem no mercado de trabalho; 

Diante do exposto, após aprovação do soberano Plenário requer-se seja encaminhada a 

presente Moção de Repúdio ao Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal), pugnando pela imediata suspensão da tramitação da PEC nº 287/2016, a fim de que 

seja promovido um efetivo e qualificado debate com todos os seguimentos da sociedade 

brasileira, na busca de alternativas à proposta apresentada, evitando a retirada dos direitos 

adquiridos e conquistados ao longo dos tempos e de muitas lutas históricas. 

Subsidiariamente, caso não seja aberto o debate com a sociedade, requer-se dos 

Congressistas (Deputados Federais e Senadores) que votam contrário à PEC nº 287/2016, 

desaprovando em todos os seus termos a Reforma da Previdência. 

Câmara Municipal de São Benedito, CE aos 05 de abril de 2017. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posse da diretoria da Associação Nacional das Baianas do Acarajé, em Salvador. 

Congratulações a bispos brasileiros pela conclamação à população para a participação em 

greve geral contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero fazer dois registros. O primeiro é para informar que, na última quarta-feira, 

Flávia Reis tomou posse como Diretora da Associação Nacional das Baianas de Acarajé, em 

Salvador, com a presença da Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quero 
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parabenizar a Associação pelo trabalho que vem desenvolvendo e pela visibilidade que dá às 

pessoas que lá trabalham. 

Segundo, quero parabenizar os bispos do Brasil, que têm pedido à população, nas missas e 

em atos, para participar da greve geral no dia 28 de abril, neste momento importante momento 

da conjuntura nacional. Os bispos estão preocupados com essa questão. Eu quero parabenizá-

los por essa disposição, essa coragem de chamar a população para ser contra a reforma da 

previdência, a qual vai retirar direitos da população brasileira.  

É importante cada cidadão e cada cidadã ter essa consciência. Por isso, há esse chamamento 

para, no dia 28 de abril, todo mundo ir às ruas conta a reforma da previdência. 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Engajamento da Igreja Católica do Estado da Paraíba em manifestação contra as propostas do 

Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do 

Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, a Igreja Católica na Paraíba entra de vez na briga contra as reformas de 

Temer, esse Presidente temeroso, usurpador e ilegítimo, que só traz maldades, perversidades 

e crueldades para o povo brasileiro. 

D. Delson é o Bispo de Campina Grande e, a partir de maio, será o Arcebispo da Paraíba, em 

João Pessoa. Já D. Genival hoje responde pela Igreja Católica em João Pessoa.  
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Eu queria parabenizar todos aqueles que estão convocando o povo para dizer "não" à PEC da 

Previdência e dizer "não" à reforma trabalhista, à terceirização e a tantos projetos que são 

contra a maioria da sociedade brasileira. 

Isso é prova de que a Igreja, que fez a opção preferencial pelos pobres, não pode ficar contra 

os pobres, que são os maiores prejudicados pelas reformas desse Presidente golpista. 

Temer quer resolver o caso da Venezuela e diz que ela só tem um jeito: com eleições livres. 

Então, que ele renuncie aqui, para que tenhamos eleições livres, para que o povo possa 

escolher livremente seu governante, a partir de um programa de governo. Agora, não dá para 

ele continuar querendo mudanças na Venezuela, enquanto aqui se mantém querendo, cada dia 

mais, prejudicar o povo brasileiro. 

Nesse aspecto, Sr. Presidente, queria parabenizar o D. Delson, o D. Genival e outros bispos do 

Nordeste, que estão convocando todos para, no dia 28, dizerem "não" a qualquer tipo de 

reforma que venha a trazer maldades, crueldades e perversidades para o nosso povo 

brasileiro. 

A Igreja está cumprindo aquilo que o Papa Francisco diz: que é preciso cuidar bem da 

sociedade, cuidar bem do povo, cuidar bem do ser humano, que é a imagem e semelhança de 

Deus e que precisa ser respeito e valorizado. 

Sr. Presidente, gostaria que fosse dada a devida publicidade ao meu pronunciamento pelos 

meios de comunicação da Casa, inclusive pelo programa A Voz do Brasil. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

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

reformas trabalhista e previdenciária. Manifestação de voto contrário dos Deputados do PCdoB 

às propostas.  
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________________________________________ 

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

e Srs. Deputados, estamos para resolver dois problemas: um é a reforma trabalhista e outro é 

a reforma da Previdência. Há uma preocupação de todos nós com uma e com a outra. Mas, 

com a Previdência, não dá nem para nos preocuparmos. Qual é o benefício que a reforma da 

Previdência trará? 

Nas ruas, as pessoas estão se movimentando contra a reforma trabalhista e, principalmente, a 

da Previdência.  

Todos sabemos que, no caso da Previdência, o trabalhador paga, o patrão faz capital de giro e 

o Governo não bota a sua parte. A Previdência foi criada tripartite na época de Getúlio Vargas: 

o trabalhador pagava, o patrão pagava e o Governo também pagava, ou seja, cada um tinha a 

sua parte. 

Nada disso vem acontecendo, e, cada vez mais, a Previdência vai se tornando distante dos 

benefícios ao povo. E ainda vem essa lei de um presidente que tem apenas 5% de prestígio.  

Reforma se faz quando o Presidente está apoiado pela maioria da população do seu País, e 

não nessa questão já de fim de festa. E o Presidente vem trazendo essa pauta para a Câmara 

quando as ruas estão se movimentando, estão se colocando contra, havendo até confrontos. 

Eu acho que o Presidente deveria ter pensado duas vezes ou deveria ter conversado com os 

setores da sociedade, ouvido a opinião dos sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais e 

associações e principalmente da classe política. No entanto, ele manda para cá uma lei que 

sabe que vai trazer dificuldades tanto para os Deputados Federais como para os Senadores, 

porque tem que ter votos.  

Nós não vamos votar essa reforma trabalhista, que traz de volta a escravidão. E quanto à 

Previdência, está provado por "a" mais "b" que ela tem fundo suficiente. Agora, não se presta 

conta, não se faz auditoria da Previdência, não se diz qual foi o verdadeiro resultado. 

Portanto, nós do PCdoB não podemos nem devemos votar a reforma da Previdência de 

maneira nenhuma, porque isso é votar contra os interesses dos trabalhadores, é votar contra 

os interesses da própria Previdência. Lamentamos profundamente, mas essa proposta não terá 

o nosso voto.  

Espero que o Presidente da República, com a popularidade que tem, faça uma reflexão e mude 

de opinião enquanto é tempo, para que tenhamos paz e tranquilidade em nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pedido ao Ministério da Educação de revisão do calendário para realização das Conferências 

Municipais de Educação, à luz do Plano Nacional de Educação - ONE, com vistas à realização 

da Conferência Nacional de Educação. Defesa de debate da proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma 

das melhores maneiras de o Governo dialogar com a população é através das conferências. 

Temos aí a grande Conferência Nacional de Educação a ser realizada, mas, para isso, 

precisamos realizar as Conferências Estaduais de Educação e as Conferências Municipais de 

Educação - essas já eram para ter começado. 

Quero fazer aqui um apelo ao Ministério da Educação para que reveja o calendário, a fim de 

que possamos discutir nos Municípios, a partir da base, novamente a educação à luz do Plano 

Nacional de Educação - PNE que temos aí. Muitas metas estão aquém daquelas previstas. É 

preciso uma discussão ampla para que tomemos conhecimento do que pensa a base e do que 

o Governo pode levar em termos de informações. 

Faço apelo ao Ministério da Educação para que comecemos a realizar as Conferências 

Municipais de Educação. Vou levar essa preocupação à Comissão de Educação.  

Hoje, tive a oportunidade de conversar com a Dra. Sandra Pontes, Promotora de Justiça do 

Estado do Maranhão na área da educação, que está muito preocupada com a situação. Ela 

marcou uma audiência com o Ministro da Educação, juntamente com outros promotores do 

Brasil, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Mesmo assim, eles estiveram no Ministério 

hoje. 

Precisamos de algumas respostas e do apoio do Ministério da Educação para levarmos em 

frente essas conferências municipais, que têm um resultado extraordinário. Acho que a partir 

desse debate sobre a educação - envolvendo os profissionais da educação, os estudantes, os 

pais e todo o segmento organizado dos Municípios -, nós podemos avançar e muito neste 

Brasil. É disto que o Brasil precisa: muito diálogo. 

Estamos precisando agora de algumas reformas, e eu estou vendo o PT correr da reforma da 

previdência. Nós tivemos a oportunidade de conversar muito aqui, inclusive no Governo do 

próprio PT, sobre a questão da reforma da previdência. O que precisamos é dialogar, saber o 

que é bom e o que não é, e avançar. 
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Basicamente o espírito dessa reforma da previdência é o mesmo daquela que era tratada no 

Governo Dilma. Participei de vários debates com o então Ministro da Previdência, e não mudou 

muita coisa. O que nós precisamos fazer é dialogar, e vamos fazê-lo. 

Nós não podemos defender o "quanto pior, melhor". Precisamos ter saídas para o Brasil. 

Então, eu defendo aqui o diálogo e principalmente a Conferência Nacional de Educação, que 

precisa avançar. Depois disso, precisamos fazer a Conferência Nacional de Saúde e assim por 

diante. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade às propostas reformas trabalhista e previdenciária do Governo Federal. 

Transcurso do 57º aniversário de fundação de Brasília, Distrito Federal. Críticas à gestão 

administrativa do Governador Rodrigo Rollemberg. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quem defende essa 

reforma da Previdência contrapõe-se, na verdade, a mais de 90% do povo brasileiro, que já 

atestou que é contra essa reforma. 

Esta é uma reforma que não tem qualquer tipo de comparação com qualquer outra reforma que 

este País já vivenciou e que diz respeito aos direitos previdenciários. Esta é uma reforma de 

profunda crueldade. Tão cruel é esta reforma que o Governo buscar tirar os dedos ou doar os 

anéis, para não perder os dedos.  

Mas, em verdade, o Governo busca enganar a população quando diz que o policial poderá se 

aposentar com 55 anos e diz, ao mesmo tempo, que o policial terá que trabalhar 40 anos. Ora, 

ninguém ingressa na polícia com 15 anos de idade, para se aposentar com 55 anos. 
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Ao mesmo tempo, ele retira uma conquista das mulheres policiais, que atinge a Polícia Civil do 

Distrito Federal, regida pela União, mas também a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 

Federal, que assegura às mulheres uma aposentadoria diferenciada. Ele retira isso. 

As mulheres são muito mais penalizadas. As mulheres trabalham mais do que os homens, as 

mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. 

A grande maioria das mulheres se aposenta por idade porque não tem permanência no mundo 

do trabalho. 

Então, vir aqui dizer que esta é a mesma reforma de outros governos é tentar ignorar a 

inteligência do povo brasileiro, é achincalhar a nossa capacidade de discernimento.  

Por isso, venho aqui para dizer "não" à reforma da Previdência e "não" à reforma trabalhista, 

que é igualmente misógina, que é misógina como a reforma da Previdência. 

Assusta-me muito dizer que há uma invisibilização da lógica republicana quando o Presidente 

da Casa diz que vai votar a reforma da Previdência no momento em que houver segurança de 

que ela será aprovada. 

Ora, que Parlamento é este? Que falta de respeito! Que ventríloquo sabujo e títere do Palácio 

do Planalto, ocupado pelo golpismo, é este Presidente da Casa! Que ventríloquo do golpismo é 

ele para dizer que estará manipulando os trabalhos nesta Casa, para entregar, de bandeja, os 

direitos da população brasileira ao golpismo, que bate palmas para o rentismo e que assanha a 

casa-grande!  

A casa-grande está assanhada. A casa-grande está em festa com a aprovação da urgência da 

reforma trabalhista e com a reforma da Previdência. 

Por fim, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de homenagear, neste dia, Brasília, que fez 

aniversário na última sexta-feira, Brasília, que é fruto de um sonho e tem sido tão maltratada 

por este Governo, que a está transformando numa cidade proibida.  

As praças estão proibidas para o povo em função da insegurança. A mobilidade urbana, o 

direito de ir e vir também está proibido com uma passagem de 5 reais. Também estão 

proibidas as manifestações, que são tratadas com gás de pimenta e com mordaças literais e 

metafóricas. 

Portanto, este Governo do Distrito Federal, o Governador Rodrigo Rollemberg transformou 

Brasília numa cidade proibida e destruiu a saúde e a educação da cidade. E, por amor a 

Brasília, continuamos dizendo "não" a este Governo.  

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 



 

1149 
 

088.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 24/04/2017-17:08 

Publ.: DCD - 4/25/2017 - 31 VALMIR ASSUNÇÃO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas a declarações do Presidente da República, Michel Temer, sobre necessidade de 

realização de eleições diretas para Presidente na Venezuela. Contrariedade às propostas de 

reformas trabalhista e previdenciária do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, todo final de semana, eu tenho certeza de que a população brasileira 

fica surpresa com as declarações do Presidente golpista Michel Temer. 

Nesse final de semana, ele disse que, na Venezuela, tem que haver eleições livres. Quem é o 

Presidente Michel Temer para dizer que, em um país, qualquer que seja, deve haver eleições 

livres, se ele é beneficiário de um golpe que rasgou a Constituição do Brasil, se ele não teve 

votos para ocupar a Presidência da República? 

Na Venezuela, Maduro foi eleito pela maioria do povo, em votação direta. Aqui, como foi? 

Montou-se uma trama entre Michel Temer e Eduardo Cunha, que está preso, para se tirar do 

poder a Presidente Dilma, e Michel Temer ter o prazer de dizer que um dia foi Presidente da 

República e poder fazer maldades contra o povo brasileiro. Como ele pode dizer que na 

Venezuela tem que haver eleições livres? Se, por acaso, ele acha que deve haver eleições 

livres lá, por que ele não renuncia ao mandato aqui e convoca eleições para o povo decidir 

quem deve ser Presidente ou Presidenta do Brasil? 

Michel Temer tem 5% de aprovação. Os Deputados diziam aqui que tinham que tirar do cargo 

a Presidenta Dilma porque ela tinha 12%, 15% de aprovação. Agora, Michel Temer tem 5% de 

aprovação, e eu não vejo a indignação dos Parlamentares da base do Governo. 

O Presidente Michel Temer não tem condição nenhuma, primeiro, de governar o Brasil; 

segundo, de dar lição a qualquer outro país. Ele não tem. Se ele tivesse sido eleito pela 

vontade popular, pelo voto do povo brasileiro, e se estivesse preocupado com toda a América, 

o.k. Mas não é assim, de forma alguma. Ele está preocupado em ter o mandato de Presidente, 

em estar no Governo como Presidente da República, para continuar fazendo maldades contra 

o povo brasileiro. Por isso mandou para cá as propostas de reforma trabalhista e de reforma da 

previdência, tudo para tirar direitos da classe trabalhadora e ajudar os rentistas, os banqueiros 

deste País. É isso que ele quer fazer e é isso que ele está fazendo. 

Nós precisamos ter alguns finais de semana com mais tranquilidade, sem ser surpreendidos 

cada vez que o Presidente Michel Temer fala. Esse golpista só fala sobre coisas que ele não 

segue nem é exemplo.  

Ele se aposentou com 55 anos e agora quer que as pessoas só tenham direito de se aposentar 

com 70 anos. Para querer isso, a primeira coisa de que ele tinha de fazer era abrir mão da 

aposentadoria, mas ele não tem coragem nem disposição para isso, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Falecimento do jornalista paraibano Jota Júnior. Defesa de garantia de direitos aos 

trabalhadores agrícolas no âmbito dos debates da proposta do Governo Federal de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Lelo Coimbra, muito obrigado pela gentileza. 

Sr. Presidente, venho aqui expressar os sentimentos da Paraíba pelo grande jornalista Jota 

Júnior. 

Aproveito este minuto para parabenizar o jovem sertanejo Emerson Vasconcelos, monteirense 

que participará do Programa Estágio-Visita. 

Falando do Sertão e do sertanejo, Deputado Pedro Vilela, digo que o nordestino está muito 

mobilizado, principalmente o paraibano. Estamos debatendo muito fortemente as reformas que 

mudarão ou que poderão mudar a vida dos brasileiros mais pobres deste País. E o Sertão 

nordestino brasileiro clama para que o Governo Federal olhe para os agricultores e para 

aqueles que estão necessitando ou necessitarão da aposentadoria rural. 

Nós não podemos, como sertanejos, fazer ou apoiar qualquer tipo de reforma que piore a vida 

daquele que é prejudicado diariamente pela força do sol, pela força da seca, pela força da falta 

de água. Quando você olha para um agricultor, Deputado Lelo Coimbra, e ele não lhe diz a 

idade, você chuta que ele tem 70 ou 80 anos, e na verdade tem só 50 anos. 

Portanto, o Governo Federal só pode negociar com a bancada do Nordeste a votação de 

qualquer tipo de reforma se passar a olhar para os agricultores e para aqueles homens e 

mulheres do campo que precisam fortemente, essencialmente, da aposentadoria rural. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação ao Prefeito Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, Mário Sérgio 

Lubiana, agraciado com o IX Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, na categoria Pequenos 

Negócios no Campo. Expectativa diante da apreciação pela Casa das propostas de reforma 

trabalhista e previdenciária. Modificações pelo Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, ao texto 

original da proposta de reforma da Previdência, em atendimento ao pleito dos Líderes e 

Deputados referente ao trabalhador rural. Necessidade de flexibilização da legislação 

trabalhista no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho registrar 

que, no ano passado, o Prefeito Mário Sérgio Lubiana, da cidade de Nova Venécia, no 

noroeste capixaba, mais conhecido como Lubiana Barrigueira, apelido que carrega desde 

jovem, foi agraciado com o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, na categoria de cidades 

com menos de 50 mil habitantes.  

Parabenizo o meu querido Mário Sérgio, o Lubiana Barrigueira. Nesta semana, na quinta-feira, 

ele estará aqui em Brasília, para fazer duas palestras para prefeitos de cidades da categoria de 

Nova Venécia. 

Lubiana Barrigueira é um companheiro do PSB e foi reeleito Prefeito da Cidade de Nova 

Venécia, onde fez uma administração brilhante. Agora ele vem a Brasília dar o depoimento de 

como conseguiu inovar numa cidade que obtinha, só da agricultura, a sua arrecadação e a 

sobrevivência dos seus munícipes.  

Também quero falar, Sr. Presidente, que o Congresso deve fervilhar nas próximas semanas, 

especialmente a Câmara, que tem propostas voltadas para a flexibilização de leis trabalhistas e 

mudanças na Previdência. 

O Relator da PEC da Previdência, o Deputado Arthur Oliveira Maia, mudou e aceitou várias 

opiniões. Após conversar com os Líderes partidários, após conversar conosco, S.Exa. 

introduziu várias mudanças ao texto original que veio da Presidência da República, introduziu 

modificações que ajudaram o trabalhador rural.  
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No começo, quando o texto dessa proposta veio para cá, eu disse que ele estava muito 

carregado contra o trabalhador rural. Mas a mudança introduzida pelo Relator veio facilitar a 

situação desse trabalhador. 

Tenho refletido bastante, como todos aqui, sobre a necessidade de se flexibilizar uma 

legislação trabalhista que é da década de 40, do tempo de Getúlio Vargas. O mundo mudou, o 

mundo evoluiu na questão trabalhista em outros países, o mundo se globalizou. Então, o Brasil 

precisa discutir isso. 

É claro que aqui será travada uma luta política. Alguns partidos vão se colocar contrários a 

essa proposta, porque têm base sindical. Isso é normal. Mas temos de ter certeza e ciência da 

necessidade de uma discussão parlamentar dos temas que serão trazidos para cá. E, no voto, 

vamos ver como vai ser a posição de cada partido e de cada Parlamentar.  

É necessário que o Brasil se modernize em algumas legislações, para que possamos ter 

competitividade com os países asiáticos e com os Estados Unidos, onde há flexibilização das 

leis trabalhistas. Assim os nossos produtos poderão competir no mercado externo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação ao Plenário de retirada de contrapartidas aos servidores públicos previstas no 

Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, sobre a instituição do Regime de Recuperação 

Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Crítica à Medida Provisória nº 755, de 2016, sobre a 

transferência direta de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional aos fundos dos 

Estados e do Distrito Federal e sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública. 

Contrariedade à ampliação do contingente da Força Nacional de Segurança Pública. 

Reiteração de posicionamento contrário à proposta de reforma previdenciária. Inexistência de 

déficit na Previdência Social, de acordo com dados da Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP.  
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________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, eu começo fazendo, mais uma vez, um apelo a este Plenário para que, 

amanhã, quando formos retomar a votação dos destaques do Projeto de Lei Complementar nº 

343, de 2017, nós sejamos coerentes com a decisão tomada aqui, em dezembro, e possamos 

retirar do texto as contrapartidas que dizem respeito aos servidores.  

É uma agressão o que se pretende fazer com esse PLP, com a justificativa de garantir que os 

Estados tenham equilíbrio fiscal.  

Ora, a União está abrindo mão de receber parcelas da dívida dos Estados por um período, mas 

depois voltará a receber, com correção. Não está havendo perdão. Está havendo uma 

prorrogação, uma suspensão temporária do pagamento. Mas, em relação à Previdência dos 

servidores, está havendo um confisco permanente. Portanto, peço mais uma vez o apoio deste 

Plenário para que amanhã retiremos da contrapartida as exigências em relação aos servidores.  

Quero falar também, Sr. Presidente, da Medida Provisória nº 755, de 2016, editada no final do 

ano passado, ainda quando era Ministro da Justiça o hoje Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Alexandre de Moraes, que retira recurso do Fundo Penitenciário Nacional e o transfere 

para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para investir, para gastar com a Força Nacional. 

A Força Nacional por si só já precisa ser questionada. Não bastasse isso, a medida provisória 

permite a ex-militares temporários das Forças Armadas que possam fazer a opção de ir para a 

Força Nacional para engrossar esse exército particular do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública.  

A Medida Provisória 755 tem apenas um ponto que nós elogiamos: a obrigatoriedade da 

transferência fundo a fundo de recursos para os Estados destinados à construção de unidades 

prisionais.  

Nós precisamos fazer um bom debate acerca da MP 755. Não podemos admitir, de forma 

alguma, a ampliação do contingente da Força Nacional, principalmente aceitando que ex-

militares temporários das Forças Armadas passem a compô-lo.  

Por fim, Sr. Presidente, quero mais uma vez deixar clara a nossa posição contrária à reforma 

da Previdência, ainda com esse relatório apresentado.  

Ainda que ele tenha sido apresentado como resultado de avanço, a nossa avaliação é de que 

não se avança, continua-se prejudicando os trabalhadores, os trabalhadores rurais, os 

servidores públicos, os policiais, enfim. 

Portanto, é necessário que o conjunto desta Câmara, deste Plenário, continue o 

aprofundamento desse debate. Até agora o que se pretende, o que se coloca é apenas em 

desfavor dos trabalhadores. 

O Governo até agora não conseguiu desconstruir aquilo que foi apresentado pela Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP em termos do déficit 

previdenciário. O Governo anuncia um déficit, mas a ANFIP veio aqui, em todas as audiências 

públicas, fez publicações em jornais e revistas, demonstrando que não há esse déficit. E o 

Governo não foi capaz de desconstruir esse argumento da ANFIP. 

Por isso, eu fico com o argumento da ANFIP, com a convicção de que não há esse déficit que 

justifique as mudanças neste momento. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Descontentamento com a ausência de Deputados na sessão. Presença na Câmara dos 

Deputados do Prefeito Municipal de Serrana, Valério Galante. Participação do orador em 

audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para discussão da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativo à mudança das regras previdenciárias.  

________________________________________ 

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

população que nos acompanha, em primeiro lugar, quero lamentar esse "me engana que eu 

gosto" que é esta sessão de hoje, feita para sair de nada e chegar a lugar nenhum. Estamos 

com 196 Parlamentares, e o quórum não deve ser completado. Esta sessão foi feita de 

afogadilho, o que acaba desmoralizando ainda mais o Legislativo.  

Nós estamos aqui - não é, Deputado Pr. Marco Feliciano? Já que devemos estar aqui, nós 

estamos. Mas gostaríamos de ser mais bem considerados e utilizados para o exercício 

parlamentar. 

Quero falar da minha satisfação em estar visitando a Câmara hoje o Prefeito Valério Galante, 

do Município de Serrana, que, com a delegação serranense, está pedindo, logicamente, 

recursos para todos nós, Deputados de São Paulo, para que possamos ajudar no sistema de 

circuito fechado para a cidade. Seja muito bem-vindo, Prefeito, a esta Casa, assim como todos 

os companheiros de Serrana. É a nossa obrigação tentar ajudar a minimizar essa tragédia da 

segurança. 

Hoje pela manhã, eu estive numa audiência pública, realizada na Assembleia Legislativa de 

São Paulo, pelo Deputado Estadual Carlos Giannazi, com todos os segmentos de servidores 

públicos, Deputado Goulart, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e com os aposentados. 

Todos, de mãos dadas, dissemos que não aceitamos essa PEC do extermínio dos servidores 

públicos, essa PEC 287, esse Frankenstein. Foi apresentado um novo relatório agora, mas ele 

continua penalizando aqueles que pagaram e que pagam, o que nós não podemos aceitar. 
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Concluo, Sr. Presidente, dizendo que se deliberou uma intensa mobilização em todos os 

segmentos de servidores públicos. Nós estamos mapeando 70 Deputados Federais de São 

Paulo e recomendando a todos no Brasil que acionem as pessoas de todas as formas, como 

se está fazendo no Rio de Janeiro, Deputado Daciolo. 

As pessoas vão saber que o Governo está mentindo para a população, porque querem 

arrebentar nessa falsa reforma da Previdência mais ainda aqueles que contribuem. 

Em nada estão mexendo com os inadimplentes, com os sonegadores, com os banqueiros, com 

aqueles que têm o poder econômico no País. Mas nós vamos reagir! Nós estamos indo para as 

ruas! Vamos dizer não! Vamos derrotar essa maldita PEC da Previdência na Comissão 

Especial e aqui no plenário! Eu quero ver quem são os Parlamentares que virão aqui dizer: 

"Estou salvando o País, por isso estou arrebentando o professor, a professora, o profissional 

de saúde, o policial, o bombeiro, o cidadão que trabalha no campo, a mulher". 

Não a essa maldição da PEC da Previdência! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relevância no debate na proposta de reforma trabalhista para a manutenção do direito 

constitucional do trabalhador. Defesa de revisão da proposta da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. RONALDO BENEDET (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, venho à tribuna desta Casa no dia de hoje para dizer que, nesse final de semana, 

viajei pelo meu Estado e visitei uma cidade que me deixou muito preocupado por causa da 

situação de empresas e indústrias fechadas. 

O nosso Estado de Santa Catarina produz muito e trabalha muito - o trabalho vem em primeiro 

lugar para nós -, mas a crise econômica que atravessa o nosso País também nos afetou. Em 

Criciúma, minha cidade, nós também sentimos os impactos da crise. 
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É preciso entender uma coisa: eu votei em Dilma Rousseff por causa de Michel Temer. Então, 

ele recebeu o meu voto e de mais algumas pessoas. Quero dizer que, infelizmente, eu digo 

infelizmente, porque não foi por gosto, o impeachment foi votado nesta Casa, e o Brasil, há 

praticamente 1 ano, afastou a Presidenta Dilma Rousseff. 

O Presidente Michel Temer poderia terminar o seu mandato tranquilamente, sem se 

incomodar, sem apresentar nenhum projeto, nenhuma emenda, nenhuma proposta de 

mudança, nenhuma reforma para o Brasil. Ele terminaria o seu mandato sem polêmicas, com 

tranquilidade e sem muita dificuldade. Mas não estaria cumprindo com o seu dever cívico de 

cidadão que tem amor pelo País, como deveria ser o sentimento do Presidente da República, 

de, pelo menos, tentar e propor alternativas. E ele está tentando.  

Na questão da reforma da Previdência, eu não concordei com alguns pontos; opinamos, houve 

mudanças. Ainda há questões que precisam ser debatidas, porque é desta forma que nós 

vamos construir algo nesta Casa. 

A reforma trabalhista está para ser votada. A sua urgência já foi aprovada. O Brasil, minha 

gente, precisa de alternativas, de mudanças. Nós precisamos praticá-las. É bem verdade que 

nós precisamos ver o que podemos fazer para prejudicar o mínimo possível todas as pessoas. 

Mas ninguém come omelete sem quebrar ovos. Nós temos que entender que a opinião de cada 

Deputado desta Casa tem que ser respeitada, seja de Oposição, seja de Situação. 

Eu quero colocar aqui que tenho procurado ouvir e defender ideias. Acho que tem que haver 

mudanças, transformações. Acho que temos que fazer reformas em nosso País para pelo 

menos tentar salvar aqueles que estão sofrendo mais, que são os mais de 12 milhões de 

desempregados. É com esses que, numa escala de valores, eu mais me preocupo. É com isso 

que o nosso Presidente da República, Michel Temer, e toda a sua equipe econômica também 

se preocupa. Ele quer salvar, em primeiro lugar, quem está sem trabalho. Não há nada pior no 

mundo do que não ter trabalho. Nós precisamos mexer com essa econômica, para incentivar 

novos investimentos, reabertura de indústrias e abertura de novos negócios, para que se possa 

começar a recontratar trabalhadores. 

Se a economia evoluir, melhorar, os direitos que alegam que serão mexidos... Não será tirado 

nenhum direito constitucional do trabalhador. Nós vamos debater isso nesta Casa ainda na 

hora da votação. 

A questão previdenciária precisa, sim, ser analisada, ser revista. Nós temos que entender que 

o Brasil precisa passar por reformas necessárias. Vamos trabalhar aqui com diálogo, para que 

elas sejam o menos dolorosas possível para o trabalhador, para os brasileiros. 

Por isso, vamos à frente com o Brasil! 

 

 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 4/26/2017 - 42 JANETE CAPIBERIBE-PSB -AP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio a atos de violência de agentes policiais contra indígenas acampados em Brasília, 

Distrito Federal. Contrariedade do PSB às propostas do Governo Federal de reformas 

trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, todo mês, toda semana, todo dia é Dia do Índio. Nós queremos manifestar aqui a 

nossa contrariedade em face do enfrentamento das forças policiais ao acampamento dos 

indígenas, neste mês de abril. 

Sr. Presidente, eu quero registrar ainda que a Executiva Nacional do meu partido, o Partido 

Socialista Brasileiro, em reunião no dia de ontem, fechou questão contra a reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista. O meu partido está em consonância com as vozes das 

ruas e do povo, que pede por mais democracia e liberdade! Diz não a essas mudanças tão 

estranhas na vida do povo brasileiro! 

Finalizando, quero ainda reforçar o nosso repúdio ao enfrentamento à população indígena, que 

veio aqui acampar, em busca dos seus direitos. Reforço também a nossa contrariedade em 

relação a questões como o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. É preciso 

que essa demarcação aconteça o mais rapidamente possível, para que essas populações não 

sejam dizimadas do território brasileiro, que a elas pertence. 

Era isso, Sr. Presidente, que nós gostaríamos de registrar. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Já foi o segundo Deputado que tratou da questão 

indígena. Eu tenho o maior respeito pela questão indígena. Recebo as principais lideranças. 

Contudo, hoje a entrada da Câmara dos Deputados virou alvo de coisas do passado: arco e 

flecha. Tenho aqui as fotos, Deputada Janete Capiberibe. (Mostra fotografia.) Também não é 

correto que se faça isso com os policiais que tratam de garantir a ordem pública no Parlamento 

brasileiro. 

Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade a manifestantes indígenas vítimas de atos de violência nas cercanias do 

Congresso Nacional. Crítica ao Governo Michel Temer. Contrariedade às propostas de 

reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

manifestar a minha solidariedade aos povos indígenas. Chega de massacre aos pobres! Chega 

de massacre aos povos indígenas! A repressão produzida hoje aqui é lamentável. 

Há a legítima possibilidade de os povos se manifestarem democraticamente. Quando reprimem 

uma manifestação violentamente, como fizeram hoje, dão a demonstração de que não querem 

fazer das comunidades indígenas cidadãos, não. Querem continuar violentando-as e se 

apropriando dos instrumentos simbólicos dos índios, como fez um subordinado de V.Exa., Sr. 

Presidente, na Mesa, roubando, retirando os símbolos dos próprios indígenas. 

Quero, portanto, registrar o nosso protesto contra a violência aos povos indígenas e o nossa 

posição em defesa do seu direito à terra e à cidadania, sim! 

Em segundo lugar, hoje, historicamente, vivemos aqui um processo de derrota, de desmonte e 

de crime contra os trabalhadores deste País. Com a reforma trabalhista, com a reforma 

previdenciária, com a Emenda Constitucional nº 95 e com o projeto que prevê a venda das 

nossas terras para os estrangeiros, não vão tirar terras só dos índios, não, vão tirar terras de 

todos os brasileiros. Este Governo ilegítimo e corrupto também está desmontando os direitos 

dos nossos povos tradicionais. 

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, manifesto aqui a nossa indignação contra a 

repressão ao direito legítimo de manifestação e de reivindicação do direito à terra e à 

demarcação das terras, ao direito legítimo de se viver dignamente neste País.  

Quem viu os vídeos percebe a repressão da polícia com gás lacrimogênio para dispersar um 

protesto legítimo. Colocar os caixões na Esplanada agride os que matam os índios, sim. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Mobilização de trabalhadores no Estado de São Paulo para participação em greve geral contra 

as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Expectativa de atendimento, pela 

Câmara dos Deputados, da reinvindicação do povo brasileiro de rejeição das propostas.  

________________________________________ 

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

quero anunciar ao Plenário as notícias que tenho recebido do Estado de São Paulo sobre a 

preparação de uma grande mobilização na próxima sexta-feira, dia 28.  

Ainda hoje, houve uma ampla reunião dos trabalhadores do setor de transportes, os rodoviários 

e metroviários, que, de modo unificado, decidiram parar a cidade de São Paulo na próxima 

sexta-feira. A esse conjunto de categorias ligadas ao transporte somam-se dezenas e dezenas 

de categorias do setor público e do setor privado. São metalúrgicos, bancários, professores e 

trabalhadores de vários ramos que se levantam contra a reforma trabalhista e a reforma da 

Previdência.  

Isto é um bom sinal, pois mostra que o Brasil entrou noutra fase de luta e de mobilização e 

servirá de alerta para os colegas que vão votar essas matérias aqui no plenário.  

Temos que estar sintonizados com o sentimento do nosso povo, que está indignado com a 

perda de direitos que representa a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. 

Por isso, os trabalhadores estão convocados para, no dia 28, pararem o Brasil. Espero que 

esta Casa ouça a reivindicação do nosso povo de que digamos "não" à reforma da Previdência 

e "não" à reforma trabalhista. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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prática de corrupção. Posicionamento contrário do orador à realização das reformas 
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O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós estamos assistindo, no Brasil, a um processo violento 

de criminalização da política, organizado por uma parte do Ministério Público, por uma parte do 

Judiciário, pela Operação Lava-Jato e pela mídia, que, a cada dia, promove um verdadeiro 

festival de ataques e denúncias contra políticos de todos os partidos. O mais estranho é que, 

em vez de se estabelecer aqui um clima de diálogo, um clima de debate político, um clima de 

busca de soluções para o País, nós assistimos a Deputados que vêm a este plenário querer 

colocar mais lenha na fogueira, querer colocar fogo no circo, querer dizer que há corrupto, que 

o corrupto é esse, o corrupto é aquele. Às vezes, observamos que esse tipo de pessoa não 

dura muito. 

Eu me lembro daquele Senador Demóstenes Torres, que era o campeão da moralidade. Ele 

acusava todo o mundo, até o dia, Deputado Caetano, em que o pegaram com a boca na botija, 

porque ele também estava envolvido. 

Eu me lembro de, recentemente, na época do golpe, do impeachment, das manifestações de 

vários Deputados e de vários Senadores que foram bater panela na Avenida Paulista, que 

foram falar mal da Presidenta Dilma, do Presidente Lula e do PT. E eis que, de repente, 

Deputada Benedita da Silva, aparece a lista da Odebrecht e lá estão os nomes desses 

Deputados e desses Senadores. Não é a acusação de que têm um sítio em Atibaia ou um 

apartamento no Guarujá, mas de que têm conta na Suíça, têm recibo de depósito da 

Odebrecht na conta deles. Por que foi feito um depósito na Suíça, um depósito nos Estados 

Unidos, em outros países? Não, definitivamente, não é caixa dois eleitoral. Definitivamente não 

se trata disso. Trata-se de outro tipo de desvio, o chamado enriquecimento ilícito. Nós não 

estamos falando de eleição, não estamos falando de caixa dois, estamos falando de 

enriquecimento ilícito. Mas há Deputado que vem aqui, com a maior cara de pau, e quer tentar, 

ainda, desmoralizar alguém! 

Ora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o Brasil vive uma crise medonha, agravada por um 

Governo golpista, por um Governo que só tem um único objetivo: retirar direitos do povo 

brasileiro, retirar a soberania nacional, vender a PETROBRAS aos pedaços, vender o petróleo 

brasileiro do pré-sal, entregar os direitos trabalhistas, como está na proposta do relatório do 

Deputado Rogério Marinho, que vai ser votado aqui amanhã. Nós vamos votar contra, vamos 

trabalhar contra ele, firmemente com a nossa bancada, com a bancada do PT. Vamos lutar 

contra esse desmonte, essa demolição da Previdência Social, pois estão acabando com as 

aposentadorias no Brasil, querendo impedir que o povo brasileiro se aposente, sob o manto de 

dizer que estão retirando privilégios.  

Ora, quem é a mulher, quem é o homem que vai chegar aos 65 anos de idade e ter mais que 

25 anos de contribuição? Essa é uma trava duríssima, que vai impedir que muitas pessoas 

cheguem a se aposentar. E, se chegarem a se aposentar, essas pessoas não vão receber o 

valor total da sua aposentadoria, porque o Relator criou e colocou no relatório um redutor da 

aposentadoria, e este redutor vai impedir que as pessoas recebam aquilo que deveria ser justo 

e calculado para sua sobrevivência quando chegar a velhice. 

Senhores e senhoras, nós precisamos reverter esse estado de coisas. E esse estado vai se 

reverter é com mobilização popular, é com o povo na rua. Aqueles que acham que não vai 

haver mobilização, eu acho que vão tomar um susto, vão tomar um susto grande, porque o 

povo brasileiro vai se levantar no dia 28. Nós vamos ter muita gente indo às ruas, e muitas 

categorias paralisando seu trabalho. Não pensem os senhores que o povo brasileiro está 

contente. 
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Hoje, na Comissão da dita reforma trabalhista, um Deputado da base do Governo falou: 

"Vamos aprovar essa reforma, porque vai chover emprego de todos os lados". 

Ora, qual é a teoria econômica que justifica que a precarização do trabalho, a redução de 

direitos promove empregos? Muito pelo contrário. Nós vimos a menor taxa de desemprego 

exatamente em dezembro de 2014. E não havia nenhuma reforma trabalhista, nenhuma 

reforma da Previdência. Estava-se cumprindo a CLT, e foi exatamente com esta CLT que está 

em vigor que se conseguiu reduzir o desemprego. A redução do desemprego não tem 

absolutamente nada a ver com mexer no direito do povo brasileiro, no direito dos 

trabalhadores. 

Por isso, nós queremos saudar aqui a todos aqueles Deputados e Deputadas que estão 

combatendo essa reforma trabalhista. 

Queríamos fazer uma saudação especial ao Partido Socialista Brasileiro, que fechou questão 

contra essa reforma. Parabéns ao Partido Socialista Brasileiro porque tomou uma decisão 

correta, a qual nós temos que aplaudir. (Palmas.) 

Venham conosco! Vamos derrotar essa reforma! Vamos derrotar a reforma da Previdência! 

Vamos nos engajar, nos mobilizar e levar o povo à rua no dia 28. Eu tenho certeza de que vai 

ser uma grande mobilização neste País. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós sabemos muito bem o que estamos enfrentando. 

Temos clareza de que esse enfrentamento não é um enfrentamento só contra um Governo 

golpista. Ele é um enfrentamento muito maior, com forças que querem aniquilar o Brasil, que 

querem acabar com a nossa soberania, que querem entregar as nossas riquezas, que querem 

fazer deste País um país exportador de minério e exportador de produtos agrícolas. 

Mas o povo brasileiro não se conforma com isso. O povo brasileiro quer desenvolvimento, quer 

conhecimento, quer educação, quer um sistema de saúde digno. O povo brasileiro quer 

melhorar a sua vida e a vida do seu País. É por isso que nós do PT não vamos abaixar a 

cabeça. Façam o discurso que quiserem! Nós vamos continuar lutando e defendendo o Brasil. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB vota "não" ao aumento da contribuição do servidor de 11% para 14%, porque não 

podemos concordar de forma nenhuma com isso. Não é correto mudar a regra do jogo no 

segundo tempo, já na prorrogação, com o nosso conjunto de servidores, e o PMB tem o seu 

posicionamento.  

Vamos votar contra a reforma da Previdência. Somos contra a reforma trabalhista, votamos 

contra a terceirização. O Governo pode fazer auditoria da dívida pública, taxar os bancos, 

cobrar as grandes fortunas, cobrar as grandes empresas devedoras, e não jogar tudo nas 

costas dos servidores. Isso não é certo, não é correto. 

Esperamos realmente que o Plenário sinta o clamor das ruas, do povo, e vote contra a reforma 

trabalhista e contra a reforma da Previdência. Nesse destaque, nós somos totalmente contra 

aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. LUCIANO DUCCI (PSB-PR. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para destacar a decisão da Executiva 

Nacional do PSB de fechar questão contra as reformas trabalhista e previdenciária em 

tramitação nesta Casa. 

Sobre a reforma trabalhista, o colegiado ratificou por 20 votos a cinco uma resolução aprovada 

no XIII Congresso Nacional do partido, em 2014, contrária a "qualquer reforma trabalhista que 

promova a diminuição dos direitos conquistados, a precarização e que estabeleça supremacia 

do negociado sobre o legislado". 

Em seguida, por 20 votos a 7 a Executiva aprovou o fechamento de questão contra a proposta 

do atual Governo que altera as leis do trabalho. 
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Na votação sobre a reforma da Previdência, o colegiado se posicionou por 21 votos a 2 (com 

uma abstenção) contrário à proposta em discussão. Na sequência, por 20 votos a 5 decidiu por 

fechar questão em relação à proposta de emenda constitucional. 

Ao final do encontro, o Presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que a decisão da 

Executiva Nacional é coerente com a história de lutas do partido em defesa dos direitos sociais 

no País. Disse que o PSB é um partido que tem 70 anos e não se vê obrigado a votar matérias 

contraditórias com sua história. Destacou ainda que a posição de nós, socialistas, é clara e 

respeita essa longa trajetória.  

Em março, eu e o Deputado Federal Leopoldo Meyer, também do Paraná, declaramos voto 

contrário à reforma da Previdência, por entendermos que as propostas do Governo ferem 

direitos já garantidos pela Constituição Federal, considerados por nós verdadeiros instrumentos 

de justiça social, e que contribuem substancialmente para a redistribuição de renda, redução 

da pobreza e dinamização da economia.  

Não podemos aceitar propostas que afrontem conquistas históricas da população. A 

previdência é um direito social que expressa o reconhecimento da contribuição do cidadão na 

construção e formação da riqueza nacional. É este princípio, humanitário, que está sendo 

ameaçado.  

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

Brasil e nos canais de comunicação desta Casa. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Saudações a Vereadores presentes em Brasília, Distrito Federal, por ocasião da XV Marcha 

dos Vereadores. Manifestações contrárias de Parlamentares municipais à proposta de reforma 

previdenciária. Crítica ao encerramento dos trabalhos da Comissão Especial destinada à 

apreciação de proposta de reforma trabalhista sem a apreciação de destaques. 

Posicionamento do PCdoB contrário às propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, inicialmente quero saudar todos os vereadores 

e vereadoras que se encontram em Brasília. 
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Quero dizer que, hoje pela manhã, o Presidente da malfadada Comissão da Reforma da 

Previdência foi copiosamente vaiado no encontro de vereadores. Por quê? Porque o Brasil, 

inclusive as bases desta base do Governo golpista, rejeita a reforma da Previdência e essa 

reforma trabalhista. 

Quero citar a visita de cinco Vereadores de Camacan na Bahia: Lucas Muniz, Fernando de 

Mestre Pedro, Fábio Borges, Valdir Veloso e Flávio Alves. Por meio deles, faço uma saudação 

a todos os vereadores que hoje mostraram que as Câmaras Municipais do Brasil não 

concordam com essa reforma. 

Srs. Deputados, a reforma trabalhista foi aprovada em tese. A mídia está dizendo que ela foi 

aprovada na Comissão Especial. Acontece que a Comissão Especial foi encerrada sem a 

análise dos destaques. O que virá para cá é um texto com muitas lacunas e manchado pelo 

radicalismo de direita e pela impossibilidade de análise da Oposição, dos juízes do Trabalho, 

de todos aqueles que trabalham nesta área, do Ministério Público do Trabalho, das 

associações nacionais. As suas posições não foram analisadas pela Comissão Especial e não 

foram votadas. Não houve a aferição daquelas vontades. 

Mais tarde, tivemos uma reunião importantíssima e histórica, com todas as centrais sindicais, 

com confederações e federações, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG, com o Senador Renan Calheiros, o Senador Paulo Paim e a Senadora 

Kátia Abreu. Sem dúvida, fica patenteado que não há concordância integral com a reforma 

trabalhista e que, no Senado, será diferente. 

Quero, portanto, fazer aqui um chamado de atenção à atual base do Governo: que vejam que 

as suas bases não estão favoráveis a essa reforma e à maneira como a Comissão Especial foi 

encerrada.  

Aquele debate na Comissão Especial foi cosmético, sem validade. Ela não apreciou os 

destaques e não deu direito nem espaço ao contraditório. 

Por seu turno, a reforma da Previdência, cuja Comissão teve os trabalhos suspensos hoje, é 

um absurdo! A Polícia Legislativa é tratada de forma diferente da Polícia Federal e da Polícia 

Rodoviária Federal. As mulheres policiais se aposentam como os homens. Trata-se de um 

desalento, de uma atitude desestimuladora para a mulher na carreira policial. 

Quando fui coordenadora da bancada feminina, conseguimos aposentadoria especial para as 

mulheres em âmbito nacional. Agora, o pedágio é um absurdo! Serão 25 anos de contribuição 

e 15 anos de polícia para as mulheres. Se faltar 1 mês para a aposentadoria, a mulher pagará 

um pedágio gigante até alcançar o tempo, já que não há mais aposentadoria por idade. 

Do ponto de vista concreto, há um teto, tendo sido aleatoriamente escolhidas pelo Sr. Relator, 

por dedo, as categorias que seriam mais ou menos penalizadas. 

Sobre essa reforma da Previdência, Deputada Luiza Erundina, não vou repetir o adjetivo 

utilizado por V.Exa. Mas ele é o adjetivo perfeito para as duas reformas. Elas são lamentáveis. 

Elas são excludentes.  

A marca da reforma da Previdência é a exclusão social dos mais pobres, é o fim da previdência 

pública. A reforma do trabalho é a desproteção, é a desidratação dos sindicatos, é a 

unilateralidade no mundo do trabalho. Só existe o lado do capital, e o lado do trabalho ficará 

completamente alijado das decisões. 

Por isso, nós do PCdoB temos uma posição muito firme, muito clara e sem qualquer tipo de... 
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(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 
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Discurso da oradora sobre o conceito da banalidade do mal, de autoria da filósofa alemã 

Hannah Arendt, em face dos resultados da Operação Lava-Jato. Iniciativas exitosas da oradora 

no cargo de Governadora do Rio Grande do Sul no sentido de reversão do déficit público do 

Estado. Compromisso da oradora com a aprovação das reformas tributária, política, trabalhista 

e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. YEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

quero dar como lido o meu discurso que, em tempos de Lava-Jato, trata da banalidade do mal, 

que é um conceito de Hannah Arendt. 

Muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vivemos em uma época em que novos e diferentes 

desafios vão se impondo, em sequência acelerada, para os que, como nós, têm, na 

democracia e na liberdade, valores fundamentais e inegociáveis. 

A democracia está em xeque em todo o mundo. Sobre isso, cito o artigo A Democracia Sitiada, 

de Sérgio Abranches, publicado pela Folha de S.Paulo, em 23 de abril de 2017. Também a 

liberdade está a requerer contornos ampliados nesta era da globalização da informação, da 

Internet e das redes sociais.  

O nosso País em particular vive um período de transformações que considero como uma 

oportunidade de melhorar o sistema democrático que conquistamos e que precisa evoluir. E 

isso é possível. Mergulhados numa crise multifacetada - pois que é crise econômica, moral, 

social, política e ambiental -, os cidadãos e cidadãs brasileiros já têm se manifestado aos 

milhões, nas ruas e nas redes sociais, com suas opiniões e exigências para se dar fim à 

corrupção sistêmica, punindo seus responsáveis, e ao mau uso do dinheiro público, que engole 

os esforços de políticas públicas fundamentalmente necessárias, como educação, saúde, 

segurança.  
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Já passamos, muitas vezes, por períodos de turbulências e mudanças, que deixaram suas 

lições. Há quem as tenha aprendido, embora muitos ainda não o tenham.  

Quero me referir a alguns eventos atuais, como o impeachment da ex-Presidente Dilma, em 

2016, motivado por graves infrações à Lei de Responsabilidade Fiscal. Também há a 

Operação Lava-Jato, que, dirigida de Curitiba pelo Juiz Sergio Moro, desde 2014, investiga 

desvios bilionários na PETROBRAS.  

Nunca é demais frisar que, na construção da sociedade que queremos, a Lava-Jato tem papel 

importantíssimo. Ela é uma oportunidade ímpar de se afirmarem as instituições ligadas à 

justiça. De sua completude e condução depende muito o nosso futuro como um país moderno, 

livre e democrático.  

Do processo de impeachment, nasceu o compromisso de se fazerem as mudanças 

necessárias para barrar a gigantesca crise na qual o País estava mergulhado.  

No caso da Lava-Jato, o País todo e o mundo assistem, pelas TVs, ao desfile de vídeos de 

delações premiadas, sejam dos donos da Odebrecht, sejam de seus subordinados, contando 

como os desvios bilionários da PETROBRAS constituíram um sistema de corrupção, como se 

banais fossem. Aqueles, os donos, davam ordens, e estes, os subordinados, simplesmente 

cumpriam ordens, para colocar em operação o sistema de corrupção.  

Também no mundo, democracia e liberdade têm enfrentado crescentes desafios. E, como não 

somos uma ilha, como fazemos parte de processos globais de crise e de mudanças, o que 

acontece lá fora repercute aqui e inevitavelmente nos afeta.  

A lista de eventos externos que trago para o tema dos desafios da democracia e da liberdade é 

imensa. É a emergência do Estado Islâmico - El; são as crises humanitárias geradas pelo 

êxodo de milhões de pessoas de países em guerra ou sob o terrorismo, levando à tragédia da 

migração em massa, em direção à União Europeia, transmitida em tempo real por qualquer 

canal de TV, celular, mídias, Internet; são as mudanças em vários países democráticos, 

apontando para o retrocesso que se vem registrando, com experiências do tipo bolivariano, 

sendo a da Venezuela a mais grave, e árabe, como a guerra na Síria e o plebiscito deste mês, 

na Turquia.  

Como se tudo isso não bastasse, assistimos, agora mesmo, à disseminação, através da 

Internet, pelo mundo e pelo Brasil, desse terrível jogo, o Baleia Azul, que tem levado um sem-

número de jovens a se mutilarem até o limite do suicídio.  

Todas essas situações, Sr. Presidente, representam um enorme desafio à sobrevivência de 

instituições democráticas e livres e dos valores que as sustentam. Isso acaba inevitavelmente 

por nos remeter aos estudos sobre a banalidade do mal, da notável Hannah Arendt, e à sua 

tese central de que, contra essa banalidade do mal, não há saída fora da política. Esta é sua 

grande lição: é a política o instrumento essencial para a construção da liberdade e da 

democracia.  

Uma das maiores estudiosas de comportamento coletivo, como o acontecido durante o 

nazismo, foi Hannah Arendt, filósofa política alemã de origem judaica, autora de As Origens do 

Totalitarismo, de 1951.  

Já nos Estados Unidos, para onde emigrou durante o nazismo, a autora publicou Eichmann em 

Jerusalém - Um Relato sobre a Banalidade do Mal, de 1963, a partir de suas observações 

durante o processo de julgamento deste que ficou conhecido como o "arquiteto do holocausto". 

Quis ela entender como é possível que verdadeiras massas de pessoas, as que têm pavor do 
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isolamento social, são capazes de optar por pertencer ao rebanho e, assim, confundindo 

escravidão e liberdade, sigam tais líderes com devoção e subserviência.  

Eichmann afirmou, durante seu processo, que seguia ordens e, como eram ordens, deveriam 

ser obedecidas. Cada um da cadeia de "trabalhadores" que promoviam as ações que 

culminavam no fornecimento de todos os materiais, inclusive humanos, dos campos de 

extermínios, estaria apenas "cumprindo suas funções", mesmo que fossem para construir e 

operar os campos de extermínio!  

De fato, a obra de Arendt tem muito a nos ensinar sobre as questões que hoje enfrentamos. 

Com efeito, pertence a nossos dias a compreensão deste significante: a banalidade do mal. 

Cito o caso do extermínio de comunidades de cristãos crucificados; dos assassinatos de 

prisioneiros vestindo uniformes laranja, por degola, transmitidos pelo Youtube em tempo real; 

do lançamento de gays dos telhados de edifícios, todos pelo Estado Islâmico.  

No Brasil, é só observarmos o que acontece no já gigantesco sistema de crime organizado do 

tráfico de drogas e armas. Provas de fidelidade são exigidas, como degolas; assassinatos ao 

acaso; chacinas que não distinguem crianças e mulheres dentro de suas casas; destruição de 

ônibus a partir de comando dos presídios; matança de policiais dentro de seus postos nas 

cidades; cooptação de crianças para o "negócio do tráfico". E assim vai.  

Mas o que mais importa, o que, para mim, é o elemento essencial da tese de Arendt é que o 

conceito de banalidade do mal vem acompanhado pela afirmação de que, somente pela via 

política - e, não, fora dela -, é possível o equacionamento das graves questões que, de outra 

forma, conduzem ao conflito e, por fim, aos regimes totalitários. A negação da política, Sr. 

Presidente, para usar outra expressão de Arendt, é onde se encontra a origem de todos os 

totalitarismos.  

Evidentemente, o conceito de banalidade do mal tem enorme importância no Brasil de hoje, 

pois aponta para a necessidade de as instituições se reafirmarem como fundamento para a 

sustentação de uma sociedade justa, face aos novos eventos que citamos como exemplo. Elas 

são a garantia da dignidade pessoal de cada cidadão e cidadã brasileiro, dentro dos valores 

que são a base da civilização ocidental.  

A democracia que temos não é perfeita, disso sabemos. Mas é somente pela política, balizada 

pela democracia que temos, por ela e através dela que deve se dar a construção de uma 

sociedade melhor. É uma falácia pensar que é possível aprimorar a democracia e suas 

instituições por caminhos não democráticos. A negação da política acaba por ser a negação da 

liberdade e da democracia.  

Assim, é mais do que nunca necessário que nós políticos trabalhemos para consolidar nossas 

instituições democráticas, para elas que sejam o fundamento de uma sociedade justa e a 

garantia efetiva da dignidade pessoal de cada brasileiro.  

Minha confiança nas instituições vem de minha própria formação e educação, bem como da 

minha experiência recente. Sendo eu uma pessoa política, enfrentei vários processos próprios 

ao jogo político e pude confirmar que as instituições de Justiça funcionam - cedo ou tarde, mas 

funcionam. E, no meu caso, felizmente funcionam mais cedo do que para outros. Embora com 

alguns problemas e possíveis incorreções por parte de alguns de seus membros, elas, sim, 

funcionam.  

Quero referir os casos mais midiáticos acontecidos durante o meu Governo e pelos quais 

paguei caro em termos de imagem e de reputação: o do processo criminal conhecido como 
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Operação Rodin, sobre o DETRAN do Rio Grande do Sul, de 2007; e o da compra de minha 

casa, de 2006. Fui inocentada dos dois: no caso da compra da casa, pelo Ministério Público 

Estadual - MPE e pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, em 2008, menos de 2 anos depois 

da abertura da investigação; e, no caso criminal da Operação Rodin, pelo Tribunal Regional 

Federal - TRF de Santa Maria, em 26 de março de /2014, 7 anos depois.  

Quanto à instituição Poder Executivo, que comandei no Rio Grande do Sul, durante o meu 

Governo de 2007 a 2010, a turbulência política vivida no período poderia ter me feito 

desacreditar da capacidade de funcionar como o requerido. Mas, então, seriam vencedores os 

que buscam manipular o povo, fazendo-o descrer das instituições, desde a escola até a Igreja 

e a Justiça, e levando-o a se submeter a um líder ou uma ideologia.  

Fui eleita Governadora do Rio Grande do Sul com compromissos claros e transparentes, 

escritos no Plano de Governo de 2006, que seguimos ponto a ponto. Organizadas para inverter 

o histórico déficit público de 40 anos, que esgotara a capacidade de se honrarem os 

pagamentos, inclusive com o funcionalismo e com as leis, como a dos precatórios, todas as 

nossas ações seguiam o método de gestão: objetivos, metas e avaliação. Transparência, 

responsabilidade e respeito à lei eram normas de conduta exigidas de todos.  

Enviei, por duas vezes, à Assembleia Legislativa um Plano de Reestruturação Fiscal do Estado 

- e, por duas vezes, ele não foi aprovado. Busquei, então, alternativas, felizmente bem-

sucedidas.  

A primeira medida, contando com o inestimável apoio do Programa Gaúcho da Qualidade e 

Produtividade - PGQP, foi reduzir fortemente as despesas públicas, dando-lhes maior 

qualidade, e, ao mesmo tempo, aumentar as receitas por todos os instrumentos disponíveis.  

A segunda medida foi o IPO do BANRISUL, realizado em 2007, que ampliou o capital do banco 

público através da venda de novas ações em todo o mundo, o que permitiu a formação dos 

fundos de previdência pública, para dar suporte às mudanças estruturais do sistema 

previdenciário.  

A terceira medida foi o contrato de reestruturação da dívida com o Banco Mundial, em 2008, o 

primeiro contrato que ele fez com um ente subnacional - um Estado -, que permitiu trocar 

papéis de dívida cara e de curto prazo por outros com taxa de juros muito menores e prazos 

maiores. Isso permitiu a formação de um saldo para financiar o Governo, vindo de prestações 

menores da dívida pública.  

É exatamente isso o que se busca para o Brasil de hoje e para os Estados em quase falência, 

como mostra o Plano de Recuperação Fiscal em discussão no Congresso Nacional, destinado 

aos Estados de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que decretaram emergência 

fiscal e não conseguem sequer pagar a folha do funcionalismo a cada mês.  

Mostrei, em meu Governo, contra todos os prognósticos, que o equilíbrio fiscal é possível e é 

bom para todos, pois, com déficit zero, melhoraram todos os indicadores econômicos e sociais.  

Volto à questão central deste pronunciamento.  

Em notável artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo de 16 de abril último, o ex-Presidente 

do Supremo Tribunal Federal - STF e condutor do processo do mensalão, o eminente Ministro 

Carlos Ayres Britto, alertou que é indispensável que se separe o joio do joio, separando crimes 

mais ou menos graves nos processos em andamento na Laja-Jato, como, de resto, em 

qualquer procedimento judicial.  
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Com a devida vênia do Ministro, é, sim, necessário separar o joio do joio, mas - e S.Exa., mais 

do que ninguém, sabe disso - é igualmente importante separar o joio do trigo, porque, Srs. 

Deputados, felizmente ainda há trigo na política brasileira, e muito trigo! Ainda há muito, mas 

muito mais trigo do que joio. Do contrário, o colapso decorrente da crise, se tivesse 

continuidade, teria acontecido.  

Cito fatos do Executivo de meu Estado: trigo foi o déficit zero alcançado em 2008, em meu 

Governo no Rio Grande do Sul; joio foi a opção pela volta do déficit público em proporções 

significativas no Governo seguinte, o que levou o Estado a esta situação de penúria atual.  

Trigo é o IPO do BANRISUL, que ampliou o valor do banco na Bolsa de Valores e lhe permitiu 

não apenas assumir o pagamento da parcela da dívida extralimite que se soma à parcela do 

contrato de 1998, para ficar com o banco público. Mas isso também permitiu que fossem 

melhoradas as condições de crédito em todos os setores.  

Trigo é o contrato firmado com o Banco Mundial em 2008, mundialmente conhecido por ser o 

primeiro contrato do banco com um ente subnacional. Joio é o aumento insustentável da dívida 

pública por déficits sequenciais.  

Trigo é a viabilização da revolução do Plástico Verde, concluído pelo meu Governo, na planta 

do Polo Petroquímico de Triunfo, de onde surgiu a invenção, com patente mundial, do próprio 

plástico verde, reconhecida no período. O valor ambiental dessa inovação tecnológica é 

incomensurável!  

O Plástico Verde é produto biodegradável produzido a partir da cultura da cana-de-açúcar, 

setor de porte em nosso País. Através do Programa de Incentivos Fiscais, além da qualidade 

diferenciada de meu próprio Rio Grande, disputei e ganhei, em nome do Estado, a planta que 

todos os Estados e mesmo países desejavam.  

A empresa decidiu pelo nosso Estado e pelo Polo Petroquímico de Triunfo por razões 

empresariais. Eu decidi pelo gigantesco valor ambiental, reconhecido em todo o mundo. Foi a 

primeira planta mundial de produção de plástico biodegradável a partir da cana-de-açúcar!  

Assim como a decisão dessa planta, a produção de centenas de outras empresas beneficiadas 

pelo incentivo fiscal do mesmo programa de atração de investimentos permitiu que o 

crescimento do PIB e do emprego, de 2007 a 2010, mesmo em plena crise mundial, fosse 

significativo durante todo o período.  

Essa foi a decisão de governo, essa foi a minha intenção, transparentemente escrita no meu 

plano de governo apresentado durante as eleições de 2006, vitoriosas.  

Somada à própria vocação do Estado para receber tal investimento, de R$ 1 bilhão à época, a 

aplicação do Programa de Incentivos Fiscais permitiu-nos vencer a disputa com o resto do 

mundo. Como ilustração da importância do investimento, quero citar: 

- Plástico Verde produzido no Rio Grande do Sul é usado por astronautas 

(http//wp.clickrbs.com.br/acertodecontas/2016/11/07).  

- Empresa japonesa começa a utilizar plástico verde produzido no Rio Grande do Sul 

(http/jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/06/economia/503256).  

- Plástico Verde dá prêmio de sustentabilidade para O Boticário em Paris 

(http/www.embalagemmarca.com.br/2016/11).  



 

1170 
 

- Milhões em sacolas de plástico biodegradável diariamente são fornecidas pelas cadeias de 

supermercado do Estado e do País.  

Por oportuno, registro que estou solicitando, junto à Secretaria da Fazenda, o processo de 

concessão de incentivos à cadeia produtiva da química e do plástico, bem como o específico 

caso da produtora do Plástico Verde, a Braskem, para depositá-los junto aos responsáveis pela 

investigação da Operação Lava-Jato.  

Defensora que sempre fui da reforma tributária, que avança aqui na Câmara dos Deputados 

sob a liderança do Deputado Luiz Carlos Hauly, estarei realizada quando a guerra fiscal 

patrocinada pelas distorções do atual sistema fenecer pela mudança das regras que hoje 

levam a ela.  

O Rio Grande do Sul vivenciou os resultados da guerra fiscal quando o setor de calçados foi, 

em grande parte, transferido para o Nordeste, pela redução do ICMS patrocinado por aqueles 

Estados. Outros Estados e outros setores têm o registro dos impactos dessa guerra em sua 

história.  

Há décadas, estamos, no Congresso Nacional, buscando eliminar as distorções do atual 

sistema tributário, buscando simplificá-lo e torná-lo mais eficiente dentro do federalismo, que 

hoje tem concentrado os recursos fiscais nas mãos da União, impedindo que Estados e 

Municípios tenham autonomia e responsabilidade de decidir pelos seus caminhos de 

desenvolvimento. Enquanto essa reforma não for finalizada, não estará completa a mudança a 

favor de maior equilíbrio federativo, fonte de muitos conflitos distributivos no País.  

O meu compromisso com as reformas em discussão hoje - tributária, política, trabalhista, 

previdenciária - e, creio, o compromisso do Governo Temer, que o deixou explícito durante o 

processo de impeachment, é enfrentar as distorções que levam inclusive a comportamentos 

corporativos de um tempo que já não existe, atrasando o necessário ajuste que irá tirar o peso 

da ineficiência e da malversação dos recursos públicos dos ombros das próximas gerações. 

Como mostra a situação dos Estados em emergência fiscal, os quais apenas antecipam o que 

acontecerá no País se as reformas não forem feitas, chegamos ao limite!  

Finalmente quero reafirmar, com Hannah Arendt, a minha crença na política como instrumento 

para se chegar, na prática, a um sistema em que os valores da liberdade e da democracia 

estejam presentes. Há, sim, valores inegociáveis. Dentre esses, sem dúvida, o mais importante 

é o da permanente busca da verdade, fim último da promoção da justiça. Lembremo-nos de 

que a própria Hannah Arendt, que faz parte da comunidade judaica, alertou para o fato de que 

os processos em Israel contra os carrascos nazistas deveriam servir à justiça e à verdade, 

jamais à vingança.  

Tenhamos sempre presente que verdade que é objeto de comércio deixa de ser a verdade 

pura, é mera mercadoria esvaziada de seu conteúdo moral e ético, que facilmente se torna 

instrumento de interesses pessoais por vezes os mais indignos. É o que ocorre, por exemplo, 

no mercado da destruição de reputações, em que se permite quem com ele lucre. Ao se 

negociar a verdade, facilmente passa-se a tomar como verdadeira a própria mentira, a dizer 

que é verdadeiro o que é simplesmente falso, para que se gerem benefícios para o mentiroso 

ou seus superiores. Conspirar e ser ator no mercado de destruição de reputações de terceiros 

ou de opositores políticos é fazer da verdade, da dignidade e da honra das pessoas as 

primeiras e maiores vítimas.  

Separar o joio do joio, bem como o joio do trigo, conservando os valores da justiça, da verdade, 

da liberdade e da democracia, este é nosso grande desafio. Estou segura de que 
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conseguiremos vencê-lo se soubermos, com Hannah Arendt, reafirmar e valorizar a política 

como o principal instrumento para a construção da sociedade que queremos.  

Muito obrigada  

________________________________________ 
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Sumário 

Críticas à conduta dos Governos do PT para geração de empregos. Defesa de realização das 

reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. NILSON LEITÃO (PSDB-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, o Brasil tem assistido, nos últimos anos, a uma reviravolta neste 

Congresso, à coragem de debater temas que há muito tempo vêm sendo colocados em pauta 

e retirados. 

O Partido dos Trabalhadores, que governou este País por muitos anos, por mais de uma 

década, fez questão de manter uma legislação trabalhista de 1940. Ele não criou essa 

legislação, mas inovou-a, com instruções normativas, com resoluções, com portarias, 

pensando sempre que poderia agradar algum setor deste País. 

Um bom Governo é aquele que consegue agradar um país como um todo, com uma legislação 

que equilibra, não coloca "nós" contra "eles", não demoniza o empregador e não atrapalha o 

emprego.  

Quando se discute um país cuja economia é crescente, cujo Produto Interno Bruto - PIB bate 

recorde por muito tempo, que tira o atrapalho do Estado e efetivamente coloca soluções para a 

iniciativa privada poder se desenvolver, gerar emprego, renda e impostos... 

Mas o Governo do PT trabalhou ao contrário disso. Ele usou do capital, do empresário. Ele fez 

com que o empresário tivesse tanta burocracia e tanta dificuldade que hoje eu posso apostar 

que boa parte do desemprego, herança do PT para o Brasil, também é consequência das 

dificuldades que ele próprio criou para o mercado de trabalho.  

Quase acabou e dizimou a indústria. Quase acabou e dizimou os Municípios e Estados. Está 

aqui, esquecendo que isso que estamos votando... É claro que houve um problema de 

inoperância, de crise, de corrupção e tudo o mais em vários Estados brasileiros. Mas também 

houve uma concentração inédita de renda, aqui em Brasília, no caixa do Governo Federal sob 

o comando do PT. 
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O Governo do PT inovou, tentando inventar emendas. Dizia que o Congresso colocaria 

emendas, mas quem decidia os programas era uma meia dúzia de petistas em gabinetes. 

Empurrou para Municípios e Estados um custo ainda maior, com aquilo que tinham que 

assumir das obras inventadas pelo PT. Tornaram-se grandes elefantes brancos. Muitas, 

inúmeras obras estão paradas. 

O prejuízo petista para este Brasil são votações como esta de hoje. São prejuízos enormes! E 

os Estados em piores condições são aqueles que resolveram se aliar ao PT nesse passado. 

Aqueles que conseguiram fazer sua reforma, aqueles que obedeceram à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, de fato, não estavam atrelados a esse petismo, que quis o "quanto 

pior, melhor". Fazer graça com o chapéu alheio, fazer graça com o dinheiro dos outros, foi 

assim o Governo do PT durante todo esse tempo. 

Hoje, nós queremos discutir a reforma trabalhista, porque é preciso rediscutir uma reforma que 

não é mais atual. O PT quer continuar no passado, porque o caos, a obscuridade é muito 

melhor, esse submundo onde ninguém entende direito a legislação. 

É claro que a Previdência arrepia todo mundo! Mas aonde vamos chegar? Chegou a hora da 

transparência. Chegou a hora desse debate. Não interessa quem gosta do texto "a" ou do texto 

"b". Mas o pior dos mundos é deixar como está. Temos que acabar, sim, com os supersalários 

de todos os Poderes. Temos que acabar, sim, com aqueles que têm três aposentadorias, ou 

quatro. Vai machucar, inclusive colegas nossos, mas é preciso fazer isso. 

O Brasil precisa ser enxergado de forma republicana. Chegou a hora de não pensar apenas na 

futura eleição, mas pensar na futura geração de um País que precisa ser passado a limpo, em 

todos os sentidos; precisa modernizar suas leis. Não é mais a paixão do azul contra o 

vermelho. É apenas se agarrar à responsabilidade fiscal que o Brasil precisa ter; à 

responsabilidade social, não daqueles que beneficiam meia dúzia, não do assistencialismo, 

mas, de fato, a responsabilidade social do emprego, da renda dos menos favorecidos, mas 

discutir com altivez. 

O que está acontecendo aqui é que o PT perdeu o poder e quer voltar ao status quo; quer 

voltar a fazer piquete, quer voltar à gritaria, quer voltar a fazer o debate apenas pensando em 

reeleger seus Deputados e suas Deputadas. Será que nunca vão aprender, de fato, a respeitar 

a população brasileira, mesmo com diferença de ideias, mas respeitar este Brasil que precisa 

ser reformado e reformulado, o que é mais importante? 

A palavra de ordem agora é desburocratizar; a palavra de ordem é a transparência; a palavra 

de ordem, acima de tudo, é honestidade política para votar neste plenário e no Congresso 

Nacional, mesmo passando por todas as dificuldades internas e externas, mesmo sabendo que 

nós temos que dar satisfação à população, que deu certo descrédito ou grande descrédito a 

esta Casa. 

É momento de não pensar em popularidade. É momento de pensar em credibilidade. A 

credibilidade vai ser assistida, vai ser lembrada com o tempo. É momento de fazer com que 

este Brasil possa ser passado a limpo pela mão da Situação, da Oposição ou daqueles que 

ainda não se encontraram, que não sabem de que lado estão, mas precisam entender que 

todos têm que estar do mesmo lado, do lado do Brasil verdadeiro, não do Brasil da corporação, 

não do Brasil de alguns sindicatos, mas do Brasil verdadeiro, do Brasil que precisa atender a 

todos, principalmente àqueles que mais precisam da política e do Governo.  

É esse o Brasil que precisa ser acendido aqui dentro. Aqui, o Fla-Flu não pode mais. Aqui, o 

debate do "nós" contra "eles" tem que acabar. O debate tem que ser um só, tem que ser a 
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favor de um Brasil que está precisando do socorro da classe política, porque, se a política é 

capaz de fazer uma educação ruim, uma saúde ruim, é somente a política que será capaz de 

fazer uma educação boa, uma saúde boa e também uma assistência à nossa população com 

altivez, com qualidade e com transparência. 

Por isso, Sr. Presidente, neste momento, não é preciso ficar torcendo um contra o outro, é 

preciso, neste momento, torcermos e trabalharmos todos a favor de um País que grita e pede 

por socorro. E isso está nas mãos de cada um de nós. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 
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Sumário 

Artigo intitulado 28 de abril: um grito contra as injustiças, de autoria do orador, sobre crítica à 

proposta de reforma previdenciária do Governo Federal, publicado no Jornal Pequeno. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno, e dada a 

impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como lido, para efeito de 

registro nos Anais desta Casa, este artigo de minha autoria, publicado no Jornal Pequeno. 

Obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

28 de abril: Um grito contra as injustiças 

O governo de Michel Temer e seus apoiadores preparam o grande golpe ao direito à 

aposentadoria dos brasileiros. Querem desmontar a Previdência Social ao aprovar a PEC 287, 

de 2016. 

Enquanto gasta o dinheiro público em campanhas publicitárias a favor da 'reforma' nas regras 

do INSS, o presidente Temer avança essa e outras propostas negativas no Congresso. 
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Em 15 de março, muitos brasileiros gritaram nas ruas contra as 'reformas' do atual governo, o 

que marcou o início de um recuo nas iniciativas desse grupo. A partir dessa mobilização, 

muitos outros atores fortaleceram essa luta, principalmente contra o texto da PEC 287. 

Está na hora de outro grito da população. Na sexta-feira, 28 de abril, temos mais uma chance 

de mostrar a Michel Temer e seus apoiadores que não concordamos com as mudanças que 

propõem na Previdência social. 

Nesse dia, está convocada greve geral em todo o Brasil, acompanhada de atos públicos de 

repúdio aos projetos do governo. 

Desde que chegou ao poder, o presidente e seu grupo têm desmontado várias políticas 

públicas positivas, vendido patrimônio do povo e atacado direitos conquistados nas últimas 

décadas, à custa de muitas batalhas. 

Na Câmara, estou cobrando projetos justos para o trabalhador brasileiro. Mas essa batalha 

precisa de muita gente apoiando e pressionando os deputados. 

Convido os maranhenses e demais brasileiros a falar com deputados e senadores, além de sair 

às ruas no dia 28 de abril. Mostremos que o povo merece respeito, assim como os direitos de 

trabalhadores e aposentados. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de derrota da reforma previdenciária na Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero 

registrar para a imprensa do Brasil e para o povo brasileiro tomar conhecimento que esse 

destaque que o Governo perdeu agora era um destaque que falava de Previdência. Vou 

repetir: Previdência. 

O Governo só conseguiu colocar 246 votos. Isso significa que a Previdência está derrotada e 

que os trabalhadores brasileiros não vão perder os direitos adquiridos. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - Isso é o que V.Exa. pensa! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do 38º aniversário de fundação do grupo Olodum. Manifestação do Secretário 

Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Arcebispo Leonardo Steiner, 

contra as propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiro, quero me associar às comemorações dos 38 anos do Bloco Olodum, uma vez que 

sou Conselheiro do Bloco, essa entidade que é, de fato, um patrimônio imaterial do Estado da 

Bahia. 

Mas quero registrar neste plenário a manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil - CNBB, que, por intermédio do seu Secretário-Geral, o Arcebispo Leonardo Steiner, já 

faz coro com diversas manifestações de Bispos da Paraíba, de Belo Horizonte, de Maringá, 

que, assim como diversas outras lideranças da Igreja Católica, condenam a reforma trabalhista 

e a reforma previdenciária e chamam o povo católico, o povo cristão, a se manifestar contra 

essas reformas, inclusive conclamando-os à greve geral que ocorrerá no dia 28. Também 

estão se manifestando contra a reforma trabalhista e contra a reforma previdenciária diversas 

Igrejas Evangélicas, em apoio à luta do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, quero dizer que na próxima sexta-feira, dia 28, nós vamos assistir à maior greve 

geral da história deste País. O Brasil vai parar de norte a sul contra o Governo Temer, contra a 

reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista. Os sinais são todos de mobilização de 

norte a sul. 

Quero inclusive lamentar a aprovação do relatório básico da reforma trabalhista agora na 

Comissão Especial. Essa reforma destrói a Justiça do Trabalho, quer destruir o movimento 

sindical e quer precarizar o direito dos trabalhadores. É uma falácia dizer que essas medidas 

vão trazer emprego. O Brasil gerou 12 milhões de emprego, tendo a menor taxa do mundo, 

sem precisar fazer isso, na era Lula. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Recebimento, pela oradora, de moções de repúdio de Câmaras Municipais do Estado de Minas 

Gerais contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Reiteração de 

compromisso de voto contrário à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da Seguridade Social.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

queria que fosse registrada pelos meios de comunicação desta Casa e pelo programa A Voz 

do Brasil a importante movimentação realizada pelas Câmaras Municipais de Minas Gerais em 

torno da reforma da Previdência. 

Recebi 32 moções de repúdio votadas pelas Câmaras de Vereadores em seus plenários, 

pedindo que esta Casa não aprove a cruel reforma previdenciária que está em curso. 

A Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte foi a que mais se destacou. Segundo o 

Vereador Gilson Reis, do PCdoB, dos 41 Vereadores, 38 assinaram contra a reforma da 

Previdência. 

Por isso, queria que os Deputados mineiros prestassem atenção no número de Câmaras 

Municipais que estão pedindo o voto contrário à reforma da Previdência. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar aqui registrado que recebi diversas 

moções de repúdio contra as reformas da Previdência e trabalhista. São moções aprovadas 

por Câmaras de Vereadores de diversos Municípios das mais diferentes regiões de Minas 

Gerais. 

As manifestações, contrárias às reformas alertam para a retirada de conquistas históricas dos 

trabalhadores e demostram que os Municípios de Minas Gerais estão preocupados com as 

trágicas, graves e radicais mudanças propostas pelo Governo Temer. 

Sabemos que as reformas, se aprovadas, vão refletir na precarização das relações e condições 

de trabalho, com absurdo prejuízo à sociedade. Os representantes municipais, em sintonia com 
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as manifestações populares, pedem que não votemos a favor das reformas que sacrificam os 

trabalhadores e as trabalhadoras com tamanho desrespeito. 

As propostas vão prejudicar a população brasileira, destroçar a educação, a saúde, a 

Previdência Social e os direitos dos brasileiros. 

As reformas são nocivas aos Municípios e, acima de tudo, às pessoas que acreditam no 

trabalho e fazem dele uma das razões de sua existência. Acreditamos que é fundamental que 

os Municípios debatam e se mobilizem contra elas 

As moções de repúdio são das Câmaras Municipais de Paraisópolis, Ribeirão das Neves, Três 

Pontas, Patos de Minas, Sabinópolis, Simonésia, Mendes Pimentel, São Sebastião do Paraíso, 

Coronel Xavier Chaves, Bom Despacho, Viçosa, Juiz de Fora, Buritis, Capelinha, Água Boa, 

Capitão Enéas, Itaúna, Rio Manso, Varzelândia, Itamarati de Minas, Itajubá, Ewbank da 

Câmara, Frutal, Ponte Nova, Belo Horizonte, Campo Belo, Carmópolis de Minas, Presidente 

Olegário, Claudio, Muriaé, São Carlos, Angelândia. 

A população tem de estar mobilizada em todos os locais deste País, nas unidades de saúde, 

nas fábricas, nas representações comunitárias, para exigir de seu Deputado que não vote a 

reforma da Previdência, porque seu nome e sua foto estarão nas praças de cada cidade 

brasileira como sendo daquele que votou contra o povo. Esta é a única alternativa que temos 

para impedir este golpe contra os direitos sociais. 

Agradeço as manifestações sobre a PEC 287 e reafirmo meu compromisso de votar contra ela! 

Temos que barrar esse retrocesso e tornar mais visível o crime que está sendo cometido contra 

os trabalhadores. Essa reforma não é só um atendado aos direitos constitucionais dos 

trabalhadores, mas um crime contra a sociedade brasileira. 

Era isto o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Expectativa de elevada adesão de trabalhadores à greve geral em decorrência de aprovação 

de reforma trabalhista na Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados e aqueles que ainda estão acompanhando a sessão, neste momento, 

pela TV Câmara, não brinquem com a greve geral. Não brinquem com a greve geral! 

(Manifestação no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Vamos deixar o Deputado se pronunciar, por favor. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Olhem, a respeito da manifestação de carinho de alguns que 

votaram contra os trabalhadores, eu quero ver se vai haver a mesma força depois do dia 28. É 

isso o que eu quero ver. Eu quero ver o quanto V.Exas. vão dar gritos de ousadia depois da 

mobilização do dia 28. 

Acabei de receber uma ligação de Mário Teixeira dizendo que as três federações dos 

portuários aderiram à greve geral. 

Eu quero dizer para V.Exas. que a greve geral que V.Exas. estão menosprezando já tem o 

apoio dos bancários, dos metroviários, dos motoristas de ônibus, dos professores da rede 

pública, dos petroleiros, dos aeroviários, dos funcionários públicos... 

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Petroleiros? 

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu poderia citar diversas outras categorias que vão parar no dia 

28. 

E a votação que V.Exas. promoveram aqui hoje só vai ampliar a mobilização por todo o Brasil. 

Não pensem que os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras vão baixar a cabeça para 

esse tipo de votação, que esmaga, que passa por cima de direitos, que tem como objetivo, no 

final das contas, fazer com que aqueles que estão no topo da pirâmide lucrem e mandem mais. 

V.Exas. vão sentir o peso da mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. 

Eu faço um desafio: depois do dia 28, na votação da reforma da Previdência - e vejam que o 

Governo ilegítimo não consegue ter aqui nem 308 votos -, voltem a fazer essas manifestações 

de carinho. Nos Estados, nós fazemos questão de colocar a foto e o nome, um por um, de 

todos os que votaram e que estão votando contra os trabalhadores brasileiros. (Manifestação 

no plenário.)  

A greve geral está chegando! Dia 28 vem aí!  

Fora, Temer! Fora todos aqueles que votam contra os trabalhadores e as trabalhadoras do 

Brasil! 

V.Exas. vão ter que aceitar e engolir que dão apoio a um Governo ilegítimo, que retira, dia e 

noite, direitos de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil! 

Esperem pelo dia 28! 

Fora, Temer! 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de manifestações populares, no dia 28 de abril, em protesto contra as reformas 

propostas pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Muito obrigada. Eu agradeço 

imensamente os parabéns que têm me dado. São 75 anos de vida dados pelo Todo-Poderoso, 

o Senhor Jesus Cristo. 

Eu quero neste momento, Sr. Presidente, pedir a divulgação deste meu pronunciamento, 

porque o dia 28 será um dia em que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os 

partidos políticos, a sociedade brasileira estará nas ruas, defendendo o direito à vida, porque, 

quando estamos contra essas reformas, estamos defendendo o direito à vida. 

Essa será uma manifestação de indignação, Sr. Presidente, contra essas reformas nefastas 

que vão tirar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, conquistas árduas, direitos que 

levamos décadas e até séculos para conquistar. Portanto, eles não podem sofrer retrocesso. 

Por isso, estaremos no dia 28 nas ruas. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputada Benedita da Silva. 

Parabéns! Não é todo dia que se completam 50 anos de idade. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de debate sobre a reforma previdenciária na Câmara Municipal de Ibirataia, Estado 

da Bahia. Posicionamento contrário do orador à realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, gostaria de dar como lido e que fosse divulgado amplamente no programa A 

Voz do Brasil pronunciamento em que relato que a resistência a essas reformas nefastas 

propostas pelo Governo Temer tem se estendido a todo o interior do País. 

No dia 21 de abril, sexta-feira, era feriado, mas a Câmara de Ibirataia estava efetivamente com 

uma participação maciça de pessoas. Quero parabenizar o companheiro Carlito, Presidente do 

PCdoB de Ibirataia, e os Vereadores Marcos Vinicius e Gamaliel por terem realizado esse 

evento, do qual participei. 

Nessa oportunidade, a cidade de Ibirataia discutiu a sua participação na greve geral, na grande 

manifestação que nós teremos no dia 28, a próxima sexta-feira. Portanto, todo o interior da 

Bahia está se movimentando contra a reforma da previdência. 

Um abraço a todos de Ibirataia. Vamos à luta contra a reforma da previdência! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje eu subo a esta tribuna para falar do 

debate sobre a reforma de previdência que realizamos dia 21 de abril na Câmara Municipal de 

Ibirataia. 

Foi um evento muito representativo. Contamos com a presença massiva da comunidade local, 

de representações dos estudantes, de professores e de secretários municipais da região. 

Tivemos, ainda, a presença do Presidente do PCdoB de Ibirataia, Carlito, e dos Vereadores da 

cidade Marcos Vinicius e Gamaliel. 

Todas as manifestações e questionamentos dos cidadãos e das cidadãs presentes ao debate 

foram pela não aprovação da PEC que vai acabar com a aposentadoria de toda a população. 

Por isso, votarei contra a proposta de reforma da previdência para reafirmar, cada vez mais, o 

meu compromisso com o povo baiano e com a população brasileira. 

Espero que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas Federais rejeitem a malfadada Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que prejudicará todos os brasileiros. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário do orador à realização das reformas trabalhista e previdenciária. 

Regozijo com a realização da segunda edição do Festival do Leite, no povoado de Brejão, no 

Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais. 

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero manifestar aqui a nossa posição contrária à reforma previdenciária e à 

reforma trabalhista que virão hoje ao plenário. 

É necessária a mobilização de todos nós, Deputados e Deputadas, para garantir que a 

população brasileira possa ir às ruas no dia 28 manifestar a sua posição. Mais de 90% da 

população brasileira é contrária à reforma trabalhista. 

Nós não podemos votar a favor desse projeto absurdo que este Governo sem voto nos 

apresenta, porque ele, sem dúvida nenhuma, prejudica e desorganiza toda a relação do capital 

e do trabalho no nosso País. Portanto, a nossa posição é contrária. 

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para dar como lido pronunciamento em que trato do II 

Festival do Leite, no nosso Município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, na comunidade de Brejão. 

Nele destacamos todos aqueles e aquelas que contribuíram para a realização desse grande 

evento, que mostra a força do trabalho no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. 

Quero parabenizar o nosso Prefeito Daniel Sucupira e o nosso Vereador Gilson Dentista, 

articulador, organizador desse grande evento que coloca Teófilo Otoni, entre as 200 cidades 

com maior produção de leite no Brasil. 

Parabéns ao nosso Prefeito Daniel Sucupira, parabéns ao nosso Vereador Gilson Dentista! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, servidores da Casa e dos gabinetes parlamentares, 

profissionais da imprensa, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, faço uso 

desta tribuna para registrar a realização com sucesso a segunda edição do Festival do Leite, 

no povoado de Brejão, localizado no Município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. 

Importante ressaltar que Teófilo Otoni figura no ranking do IBGE entre as 200 cidades 

brasileiras com maior produção de leite, com média de 37.707 litros. 

Essa importante marca é graças ao povoado de Brejão que produz grande parte do leite do 

Município e ainda abriga fazendas centenárias do período colonial. O povoado de Brejão 

pertence ao Distrito de Bias Fortes, fica a 55 quilômetros de Teófilo Otoni e tem uma população 

estimada de 250 habitantes. 

Também é preciso ressaltar o trabalho do Vereador Dr. Gilson Ferreira Gonçalves, o Gilson 

Dentista (PP), idealizador e organizador do evento ao lado da educadora Natally Amaral, com o 

apoio do Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento, Sérgio Marcos Franca e do 

Prefeito Daniel Sucupira, do meu partido o Partido dos Trabalhadores. 

O festival contou com a boa música de Edimilson Batista, e muitos pratos e aperitivos 

preparados à base de leite. A Comunidade de Brejão também pôde assistir à equipe de 

Governo do Prefeito Daniel Sucupira fazendo a prestação de contas dos 100 dias de governo. 

O Prefeito Daniel Sucupira relatou as ações dos primeiros meses de governo e entregou um 

ônibus escolar, que vai atender os estudantes da Comunidade da Saudade. 

Estivemos presentes naquele importante evento ao lado do Prefeito, todos os Secretários 

Municipais e os Vereadores Fábio Lemes, Gilson Dentista, Felipe Costa e João Paulo. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação a bispos e pastores por manifestações contrárias às propostas de reformas 

trabalhista e previdenciária. Expectativa de mobilização popular contra medidas do Governo 

Federal.  

________________________________________ 
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O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero só 

parabenizar os bispos e pastores do meu País que ainda acreditam nesta Nação e que se 

manifestam publicamente contra as reformas criminosas, aquelas que revogam a Lei Áurea.  

Assim foi a terceirização com a reforma de agora, de liquidação da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, em que os trabalhadores perdem todos os seus direitos. Assim é o desmonte 

do Brasil ao se tirar o direito de um homem ou de uma mulher se aposentar. 

Então, fico feliz porque aqueles que acreditam em Jesus Cristo, como todos os católicos, que 

estão sendo chamados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, e os 

evangélicos, que estão sendo chamados pelos pastores, não se renderam a ponto de crucificar 

o povo brasileiro como, lamentavelmente, foi crucificado Jesus Cristo, bem lembrado na 

Semana Santa. 

Espero que o meu País, depois de amanhã, dia 28, se levante e pare, para que possamos 

dizer em alto e bom som que este Governo corrupto não pode vender o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relato de audiência do orador com o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, para 

debate de assuntos relativos à BR-116. Expectativa de votação das propostas de reforma 

trabalhista e previdenciária. Confiança no sucesso das ações do Governo Michel Temer para 

retomada do desenvolvimento econômico.  

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de 

dizer ao meu colega Deputado Edmilson Rodrigues que, graças a Deus, eu sou um dos 

primeiros Deputados a chegar à Casa, juntamente com o Delegado Edson Moreira. Eu me 

inscrevi às 8h30min da manhã e eu sou o número seis. Se há uma pessoa que sabe respeitar 

as leis, esta pessoa sou eu. Pode ficar bem tranquilo disso, Dr. Edmilson! 
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O SR. EDMILSON RODRIGUES - Eu vou dar um passeio e depois volto. Quero a minha 

reinscrição. 

O SR. MAURO PEREIRA - Quero cumprimentar a nossa sociedade e dizer que agora, pela 

manhã, estive numa importante audiência com o Ministro dos Transportes, Maurício Quintella 

Lessa. O Ministro Maurício Quintella atendeu-nos. Fomos tratar de assuntos relacionados à 

BR-116, em Caxias do Sul, importante via da região. 

Ao mesmo tempo, fui agradecer ao Ministro Maurício Quintella a importante obra que está 

sendo feita na BR-116, ligando Caxias do Sul a Nova Petrópolis, porque metade da BR-116 

caiu. Em 30 dias tomaram a decisão de restaurá-la. A obra já começou e está praticamente 

pronta.  

Portanto, nós temos que valorizar o Governo Federal e valorizar o nosso amigo Ministro 

Maurício Quintella, que é Deputado desta Casa, pelo excelente trabalho, juntamente com a 

equipe de servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 

Eu gostaria de dizer que nós estamos começando a votar a reforma trabalhista e vamos 

começar a votar a reforma da Previdência nos próximos dias. Eu estou dizendo isso olhando 

nos olhos das pessoas que estão em casa, porque o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o 

PSOL, a Rede e outros que ajudaram o Governo Dilma, que quebraram o nosso Brasil, estão 

dizendo que nós somos os traidores que votamos contra os trabalhadores.  

Nós nem começamos a votar as reformas ainda, iremos começar a votá-las agora. E uma coisa 

nós temos que deixar bem claro: nós estamos debatendo as reformas, nós vamos melhorar a 

legislação trabalhista, nós vamos facilitar a geração de empregos. E os trabalhadores não vão 

perder direito algum, porque nós somos responsáveis.  

A pior coisa que existe foi algo que o Partido dos Trabalhadores deixou: 13 milhões de 

desempregados. E as centrais sindicais, quando a Presidenta Dilma estava destruindo o Brasil, 

ficaram quietinhas. Ela estava quebrando o Brasil, arrebentando com o nosso País, e eles 

estavam quietinhos. Agora, estão todos como leões! 

E eu quero dizer mais: nós temos, sim, que votar que a contribuição sindical tem que ser 

facultativa. Se o sindicato merecer, se estiver trabalhando direito, o empregado contribui; se 

não estiver trabalhando direito, o empregado não contribui. Isso vai estar na nossa legislação, 

isso é modernização. 

Eu quero deixar bem claro para o povo brasileiro que todos os Deputados desta Casa querem 

o melhor para o nosso País. Nós queremos o melhor para o nosso País. Aqui não há ninguém 

melhor do que ninguém. A única diferença é que alguns fazem um discurso fácil, mas, na hora 

em que eram Governo, não fizeram nada. Nós - o Presidente Temer, a equipe e os Deputados 

Federais que querem o melhor para o nosso País - estamos fazendo. 

Então, vamos com calma! Vamos parar de falar inverdades por aí, porque o povo brasileiro não 

merece, mais uma vez, ser passado para trás por esses partidos que, no Governo Dilma, no 

Governo Lula, quebraram o Brasil, derreteram o Brasil. E agora nós estamos saindo das 

cinzas, mas estamos saindo. A inflação está caindo, o juro está caindo, os empregos estão 

voltando, e, se Deus quiser, para desespero deles, o Brasil vai melhorar. 

O Brasil vai melhorar, o Brasil vai ter sucesso, e nós vamos gerar empregos. É isso que precisa 

a sociedade brasileira. 

Muito obrigado, Delegado Edson Moreira. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa diante da realização de movimento popular contra o Governo Michel Temer. 

Participação do orador em ato público no Município de Propriá, Estado de Sergipe, para debate 

das propostas de reforma previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Dia 28, próxima sexta-feira, todas as centrais sindicais combativas, todos os membros dos 

movimentos sociais e populares e a população em geral vão às ruas para dar resposta a esse 

Governo, que tem uma política econômica contrária aos interesses populares, a esse Governo, 

que representa os banqueiros, o setor financeiro, que quer retirar, a todo custo, os direitos da 

classe trabalhadora. 

Portanto, vamos às ruas com grandes mobilizações. Ainda poderemos impedir a reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista. 

Eu peço que seja registrado no programa A Voz do Brasil o meu pronunciamento, bem como o 

grande ato contra a reforma da Previdência que realizamos sábado na cidade de Propriá. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo a tribuna para registrar e solicitar seja 

divulgado no programa A Voz do Brasil que, no último sábado, dia 22 de abril, participamos de 

um ato público sobre a reforma da Previdência na cidade de Propriá. 
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Pudemos debater diretamente com a população em um espaço tão popular como é a feira, 

pudemos dialogar, ouvir e esclarecer a população de Propriá sobre todos os direitos que estão 

sendo ameaçados com essa proposta de reforma da Previdência. 

Parabenizo o Vereador Heldes; o Sindicato União dos Produtores, Agricultores e 

Trabalhadores Rurais de Propriá - SUPRATRARP, representado por sua Presidenta, a Sra. 

Kátia; o Sindicato dos Servidores Públicos do Municipais de Propriá - SINDSERV Propriá, 

representado por seu Presidente, Cláudio Herculano; a Associação de Desenvolvimento Rural 

do Povoado São Vicente e Adjacências, representado pelo Presidente José Carlito de Oliveira; 

o Acampamento Estrela, localizado no Distrito Industrial de Propriá, que esteve representado 

por todas as famílias. 

Na pessoa de Paulo Dantas, queremos parabenizar a rádio Propriá FM e todos os radialistas 

que abriram as portas democraticamente para a sociedade intervir. Com isso, pudemos fazer 

um grande debate sobre as reformas trabalhista e da Previdência. A emissora Propriá FM 

engrandece a comunicação democrática, ainda minoria em nosso País. 

As reformas estão sendo debatidas por toda a sociedade, e, é claro, o povo está apreensivo 

com a velocidade em que a proposta de reforma previdenciária está tramitando aqui na casa, 

junto com a reforma trabalhista, o projeto de terceirização e o congelamento de gastos. O povo 

brasileiro vê uma série de conquistas históricas serem destruídas. 

A precarização das relações de trabalho e a perspectiva de que a maioria dos cidadãos não 

conseguirão apontam para um único caminho: massacrar cada vez mais os pobres e a classe 

trabalhadora, tudo em nome dos poucos que dominam o capital. 

Por isso, nós acreditamos que a única saída para interromper esse processo são as 

mobilizações de rua, a fim de pressionar os Parlamentares a não aprovarem essas reformas. 

Mais uma vez queremos parabenizar o povo e as lideranças do Município de Propriá, no 

Estado de Sergipe. 

________________________________________ 
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Improcedência dos discursos em defesa do Governo Michel Temer. Contrariedade às 

propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Realização de greve geral para protesto 

contra os rumos do País e a redução de direitos dos trabalhadores. 

________________________________________ 
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O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, há mais ou menos 1 ano, todas as semanas, temos ouvido discursos aqui, 

nesta tribuna, como o que nós ouvimos agora há pouco em que se dizia: "O Brasil vai melhorar. 

O Presidente Michel Temer está fazendo o Brasil melhorar". 

Já faz 1 ano que este Governo golpista e ilegítimo está aí, mas nada melhorou. Nada 

melhorou! Eles disseram que iam fazer a economia crescer, assim que o Michel Temer 

assumisse a Presidência. Não cresceu nada, pelo contrário, no ano passado, houve 3,6 pontos 

de decréscimo na economia brasileira, o número de desempregados aumentou em 2 milhões 

de lá para cá. 

No ano passado, aprovaram a Emenda Constitucional nº 95, que, segundo o IPEA, retira mais 

de 700 bilhões da saúde e 868 bilhões da assistência social e congela os investimentos em 

educação por 20 anos. Agora, eles querem dizer que a solução para o crescimento do nosso 

País, a solução para o Brasil, é o desmonte da Previdência e colocam isso na conta dos 

trabalhadores. 

A proposta absurda da reforma da Previdência foi lançada por eles em dezembro do ano 

passado. Hoje, ela está desidratada, porque as ruas se mobilizaram no último mês de março. 

Mas, Deputado Jorge Solla, a reforma continua prejudicando os trabalhadores rurais, porque a 

situação vai ficar pior do que está; continua prejudicando os trabalhadores que estão na ativa, 

tanto os servidores públicos, quanto os demais trabalhadores; continua prejudicando as 

mulheres; continua prejudicando os policiais; continua prejudicando os professores. 

Eles acham que vão enganar as pessoas aqui. Mas ontem tiveram uma derrota durante a 

votação da renegociação da dívida dos Estados, no que se refere à elevação da alíquota de 

cobrança da Previdência Social dos servidores estaduais. Hoje, estão colocando aqui em 

regime de urgência a reforma trabalhista, que precariza as relações de trabalho, que ataca de 

maneira muito forte os princípios do Direito do Trabalho. 

O Direito do Trabalho, meus amigos, foi criado exatamente para dar condições de igualdade a 

trabalhadores e empregadores. O que está acontecendo agora, com essa proposta de 

precarização, de enfraquecimento da Justiça do Trabalho e do acesso à Justiça do Trabalho, 

de enfraquecimento da organização sindical dos trabalhadores, é exatamente o 

enfraquecimento dos trabalhadores. Não serão gerados mais empregos e o trabalho não será 

modernizado, como eles estão dizendo. Na verdade, estão querendo voltar para o século XIX, 

para uma relação de exploração dos trabalhadores. Quem vai ganhar nessa história toda são 

os empregadores. 

Hoje vamos ter a votação da reforma trabalhista. No dia 28, haverá greve geral. Há 

movimentos que são ilegítimos e oportunistas dizendo que essa greve geral é greve de 

vagabundos. Eles enganaram muitas pessoas que foram para as ruas e agora estão tendo 

retirados os seus direitos. Agora as pessoas arrependidas vão sim para a greve no dia 28. 

Vamos fazer um grande ato e parar o Brasil, porque nós não aceitamos esse tipo de hipocrisia 

que está acontecendo no País, em que os trabalhadores vão ter que pagar pelo golpe. 

Peço o registro do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Defiro o pedido de V.Exa., Deputado. 
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Sumário 

Ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade às propostas de reforma trabalhista e 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, nós estamos vivendo no Brasil um momento bastante esdrúxulo, 

bastante difícil. Primeiro, nós vemos uma narrativa do Governo que deu um golpe, que tomou o 

poder de assalto; que assumiu compromisso com o capital financeiro nacional e internacional; 

que assumiu compromisso com o setor empresarial nacional e internacional, para desmontar a 

estrutura produtiva do nosso País, para desmontar o sistema brasileiro de políticas sociais. 

Assumiu compromissos de entregar o nosso País a esse capital internacional, e agora quer 

fazê-lo de forma forçada, quer fazê-lo de forma açodada, quer fazê-lo tratorando os partidos 

aqui no Congresso e tratorando os trabalhadores, mudando a legislação, desmontando a 

legislação trabalhista, destruindo a nossa Previdência Social. 

Fazem campanha intensa nas rádios, nas televisões, nos jornais, inclusive com agências 

contratadas de forma ilícita, como demonstrou um jornal agora, no caso do Banco do Brasil, 

numa licitação fraudulenta. E querem convencer de que o Brasil irá se recuperar, retirando os 

direitos dos trabalhadores! A população sabe perfeitamente que isso é uma falácia utilizada 

para que eles possam entregar o nosso País e cumprir os compromissos, repito, com o capital 

financeiro internacional. 

Querem pautar açodadamente a discussão da reforma trabalhista. Liberam Ministros para 

virem ao plenário, para tentar sensibilizar suas bases. Os trabalhadores estão atentos, e nós 

lutaremos aqui no plenário, mas os trabalhadores lutarão nas ruas, para garantir os seus 

direitos, as suas conquistas, a fim de recuperarmos a nossa economia, não entregando nosso 

País ao capital internacional, como eles querem. 

Por isso, amanhã o Brasil vai parar. Vai parar em defesa da nossa Previdência, em defesa dos 

direitos dos trabalhadores, mas vai parar exigindo o "Fora, Temer!", exigindo o fim deste 

Governo golpista e ilegítimo. 
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________________________________________ 

Sumário 

Repúdio a discursos de Deputados do PSOL e PT sobre críticas ao Governo Michel Temer. 

Conclamação à população brasileira de não adesão a manifestação de rua convocada pela 

Central Única dos Trabalhadores - CUT.  

________________________________________ 

O SR. EDUARDO BOLSONARO (PSC-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Delegado 

Edson Moreira, tenho visto aqui a cara de pau de petistas, de gente do PSOL, do PCdoB, 

subindo à tribuna para colocar a conta de tudo que está acontecendo no Governo Temer. Eu 

sou um crítico do Governo Temer e falo aqui com a propriedade de quem vai votar contrário à 

reforma da Previdência.  

Mas o que fizeram em 13 anos de PT? Falaram tanto em reforma agrária, e, hoje em dia, o 

MST está mais forte que nunca. A CUT, linha acessória do PT, quando estava mamando 

durante o Governo Dilma, nada fazia de protesto. Dilma falava: "Vou fazer uma lei de 

terceirização". O que eles faziam? Nada. Agora, se o Temer falar, aí é o fim, vai acabar com o 

direito do trabalhador, etc. e tal. 

E você, aposentado, vai se lembrar do que eu vou falar aqui. Logo no primeiro ano do Governo 

Lula, quando estava acontecendo nesta Casa o mensalão, grana no bolso de Deputado para 

ferrar com a sua vida, taxaram os inativos, e esses daqui que estão subindo à tribuna para 

dizer que estão defendendo vocês não estavam nem aí. 

Então, vamos acabar com essa hipocrisia. Metem a porrada no Governo para depois Lula vir 

aqui assumir e continuarem mamando nas tetas do Governo. Parem com isso! Que valores são 

esses? Hipócritas! 

Então, prezados que agora me ouvem, não saiam às ruas no dia 28! Você será o papel 

higiênico da CUT! Você vai asfaltar o caminho para que o maior bandido que esta República já 

viu, protagonista do maior esquema de corrupção da face da Terra, volte com chances em 

2018! 
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Não precisa votar em ninguém - Bolsonaro, Doria, Alckmin! Não se preste a esse papel! Assim, 

você acaba com a nossa chance de construir um País melhor aqui. É isso que lhe peço! Não 

seja papel higiênico de corrupto! 

Quer melhorar a reforma da Previdência? Fale conosco aqui, com os Deputados, com os 

Senadores e com quem está na Comissão. Foi através deste tipo de pressão que eu formei 

minha convicção. Foi ouvindo você e não CUT, UNE, MST e sei lá mais quem por aí - essas 

linhas acessórias do Governo que só querem um carguinho para, depois, ficarem rindo da sua 

cara. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Perda de direitos pela população brasileira nas propostas de reformas previdenciária e 

trabalhista de iniciativas do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, a 

reforma que estamos votando, a trabalhista, tem a ver com a previdenciária. E a previdenciária, 

com a trabalhista. Ou a pessoa não vai aposentar ou vai aposentar mal. 

E eu trouxe aqui um dado para mostrar como a reforma trabalhista do Temer e a reforma 

previdenciária fazem mal para o povo. Na previdenciária, para os agricultores: as mulheres que 

hoje se aposentam aos 55 anos vão se aposentar aos 57. Ele queria que fosse aos 65, mas 

muita pressão o fez recuar. Só que são 2 anos a mais. 

E eu fiz um cálculo: o que vai acontecer com as mulheres do Brasil? Dois anos a mais são 12 

meses cada ano, mais o décimo terceiro: 13 salários mínimos a cada ano. Em 2 anos, 13 

salários vezes 2 é igual a 26. Vinte e seis salários mínimos que a trabalhadora rural deixará de 

receber equivalem a 24.362 reais.  

Deputados, V.Exas. vão tirar 24.362 reais de todas as trabalhadoras rurais do País! Isso é da 

mulher trabalhadora que não vai comprar na loja, que não vai comprar na padaria. Esse 
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dinheiro não vai circular. Deputados, V.Exas. vão tirar 24.362 reais de cada mulher 

trabalhadora rural do País? Não podemos fazer isso! 

Eu fiz um cálculo, mas é bom que cada um faça o seu. Vai se aposentar? Como? Cito o 

exemplo de uma trabalhadora urbana. Eu peguei o exemplo de quem começa a trabalhar aos 

16 anos e já trabalhou 28 anos. Essa pessoa, aos 54 anos, terá 54 anos mais 28 anos de 

contribuição: 82. Na tabela, se a pessoa tem 82, faltam 3 anos para chegar a 85; ou seja, 1 ano 

e meio - 1 ano e meio de contribuição e 1 ano e meio de idade. Isso dá 18 meses - 1 ano e 6 

meses, 18 meses. Ela trabalharia ainda 18 meses.  

Entretanto, pela proposta do Temer, se ela tem 28 anos de contribuição, faltam 2 anos. Mais 

30%, 2 anos, dá 24 meses, mais 30%, 8 anos, 32 meses. Trinta e dois meses menos os 18 

meses, que ela faria igual, dá uma diferença de 14 meses. Quatorze meses mais o décimo-

terceiro são 15 meses. Quinze meses vai dar menos 14.055 reais. Então, eu pergunto: nós 

vamos votar aqui para os agricultores e os trabalhadores não receberem esse dinheiro?  

E é o seguinte: a reforma trabalhista de hoje vai fazer com que essas pessoas não cheguem a 

ter a contribuição, porque elas vão ter que ter 40 anos de contribuição, num cálculo rebaixado. 

Como o Temer está rebaixando o povo brasileiro e os trabalhadores, este é o resultado do 

golpe, porque ele tem que pagar uma conta. E qual é a conta, Presidente Carlos Manato? Hoje 

se fala muito de um problema que é o tal do jogo Baleia Azul. Mas, muito mais do que o Baleia 

Azul, o pato amarelo foi o maior problema deste País. Os Deputados se ajoelharam frente aos 

empresários que pagaram a conta das campanhas eleitorais, do financiamento empresarial, 

para tirar direitos. 

O Temer está quebrando a indústria nacional, porque não há mais conteúdo nacional. 

Deputado Henrique Fontana, V.Exa. trabalha na indústria naval, V.Exa. trabalha na Frente 

Parlamentar. Está quebrando por causa disso. Ele está tirando direitos, precarizando a 

legislação trabalhista. 

Na verdade, como eu disse outro dia, nós tivemos décadas de legados importantes, do Getúlio, 

de 1943, do Ulysses Guimarães, da Constituição de 1988, e do Lula, que reajustou o salário 

mínimo acima da inflação. O Temer está jogando na lata do lixo esses três grandes legados de 

décadas. 

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

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma trabalhista em apreciação na Casa. Realização de greve 

geral contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, eu gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado no 

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

Hoje haverá mais uma votação no plenário desta Casa, onde os trabalhadores rurais e 

urbanos, os assalariados rurais, os assalariados urbanos, todas as categorias de 

trabalhadores, em especial os comerciários e os trabalhadores da construção civil, verão entrar 

em pauta o projeto que se chama de reforma trabalhista, mas que não é uma reforma 

trabalhista. 

A matéria que será votada hoje pretende rasgar a Constituição de 1988, nos dispositivos em 

que tratou dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras deste País. Hoje será votado um 

projeto que rasga a Consolidação das Leis do Trabalho em nosso País. Hoje, este Plenário se 

dividirá entre os que defendem os trabalhadores e as trabalhadoras e os que são patrões ou 

aqui representam os patrões, os que querem mais lucros, os que não estão satisfeitos com os 

atuais lucros. 

A responsabilidade pela crise atual, fruto de uma política econômica errada, que faz com que a 

economia não cresça e gera desemprego, vai ser jogada nas costas dos trabalhadores e das 

trabalhadoras. 

Portanto, o povo brasileiro hoje vai ver que este Plenário estará dividido entre aqueles que são 

os representantes dos patrões e os que são representantes da classe trabalhadora. 

Hoje, está marcada a votação do financiamento do pato amarelo. O pato amarelo, que rodou o 

Brasil para tirar a Presidenta Dilma, exigiu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 55, de 2016, exigiu a terceirização e agora quer a reforma trabalhista e, em seguida, a 

reforma da previdência. Esse é o preço do pato amarelo da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo - FIESP, do empresariado ganancioso, contra o povo brasileiro.  

Sr. Presidente, as centrais sindicais e a classe trabalhadora precisam fazer suas assembleias 

para a grande paralisação na próxima sexta-feira, no dia 28. Só uma grande greve geral 

mostrará ao Governo e aos setores conservadores deste País que a classe trabalhadora tem 

peso, tem poder, e é ela que faz com que a economia deste País se mova.  

Nenhum direito a menos! Greve geral já! Abaixo qualquer medida, qualquer votação de retirada 

de direitos neste plenário! Sou contra a reforma trabalhista e contra a reforma da previdência!  

Muito obrigado.  
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________________________________________ 

Sumário 

Saudações a Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores do Estado de Minas Gerais; à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB; e a lideranças de movimentos sociais pelas 

manifestações de contrariedade às reformas trabalhista e previdenciária. Conclamação ao 

povo brasileiro para adesão à greve geral do dia 28 de abril de 2017. 

________________________________________ 

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

quero saudar diversos Presidentes das Câmaras Municipais e vários Vereadores de todos os 

partidos. 

Muitas Câmaras e todos os partidos formalizaram o repúdio a essa proposta injusta que se 

chama reforma da Previdência, que, na verdade, é o desmonte de toda a Previdência, e 

também à reforma trabalhista, com o desmonte da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Queria relacionar aqui alguns Municípios de Minas Gerais que se manifestaram: Manhuaçu, 

Janaúba, por meio de entidades de trabalhadores da educação; Ponte Nova; São Sebastião do 

Paraíso; Belo Horizonte, por meio do Sindicato dos Metroviários - SINDMETRO, de bispos e 

representantes do Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV e a Assembleia Legislativa; 

Divinópolis; Muriaé; Frutal; Conselheiro Lafaiete; Ewbank da Câmara; Santa Cruz do 

Escalvado; Turmalina; Simonésia; Rio Pomba; São João do Manhuaçu; São Pedro da União; 

Carmo da Cachoeira; São João da Ponte; Rio Manso; Capitão Enéas; Ouro Preto; Urucânia, 

que é a minha terra natal - parabéns a todos os Vereadores, os partidos assinaram -; Mendes 

Pimentel; Itaúna; Varzelândia; Itamarati de Minas; Itajubá; Nazareno; Florestal; Carmópolis de 

Minas; Paraisópolis; Varginha e Perdões. Várias Câmaras Municipais assinaram. Estão 

aprovando moção de repúdio e para aqueles Deputados que já se manifestaram favoráveis 

estão conseguindo uma moção de persona non grata. 

Então, é muito importante essa estratégia de todos os movimentos sociais e populares. 

Eu me orgulho também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, que, desta vez, 

foi bem mais incisiva com a nota. Essa nota da CNBB despertou vários bispos e arcebispos 

que não somente apoiaram a nota, mas também gravaram vídeo e convocaram os fiéis. Esses, 

na verdade, são pastores que cuidam, literalmente, do corpo e da alma das ovelhas, porque 



 

1194 
 

alguns alienados acham que a vida só começa depois da morte e pouco se importam com a 

vida que têm aqui, não se importam se estão passando fome ou se estão sendo desprezados. 

Quero saudar as Câmaras Municipais, os bispos, todas as lideranças que estão externando o 

repúdio a essa proposta injusta do Temer golpista e sua quadrilha e também intimando todo o 

povo para que no próximo dia 28 cruze os braços, saia de diante da televisão e venha para as 

ruas. Nesse dia 28 nada deve funcionar. A única coisa que deve funcionar é ir para as ruas dar 

um basta a essa proposta injusta, sobretudo com as mulheres, com os trabalhadores do 

campo, com os professores. 

É verdade que isso ataca todas as trabalhadoras e trabalhadores, mas alguns ficam ainda mais 

penalizados, sobretudo os mais pobres, em relação também ao BPC. 

Obrigado. 

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

________________________________________ 

Sumário 

Rejeição do Governo Michel Temer, segundo pesquisa de opinião pública do Instituto Ipsos. 

Alerta aos Deputados sobre os prejuízos políticos decorrentes do voto favorável às propostas 

de reformas trabalhista e previdenciária. Expectativa diante da realização de greve geral no 

País. Crítica aos argumentos em defesa da reforma trabalhista. Confiança na rejeição da 

matéria pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Instituto Ipsos acaba de publicar mais uma pesquisa de opinião. Segundo essa 

pesquisa, o Presidente Michel Temer tem 87% de rejeição e só 10% de aprovação. Mais uma 

vez, a pesquisa revela ampla repulsa da população brasileira contra as propostas de reforma 

trabalhista e de reforma da previdência. 
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Quero dizer aos Deputados que estão pensando em votar a favor da reforma da previdência e 

da reforma trabalhista que o Presidente Michel Temer está chamando esses Deputados para 

jogar o jogo Baleia Azul, o jogo do suicídio político. Quem votar a favor da reforma trabalhista 

ou da reforma da previdência não vai escapar. Ninguém vai escapar! 

Sexta-feira o Brasil vai ter a maior greve geral da sua história. Escrevam o que eu estou 

dizendo. O País vai parar, de norte a sul. Vários bispos da Igreja Católica - a CNBB está se 

reunindo neste momento - manifestaram a sua simpatia por esse movimento e a sua repulsa à 

reforma trabalhista e à reforma da previdência. Várias igrejas evangélicas também já se 

manifestaram contra a reforma trabalhista e contra a reforma da previdência. 

E, aí, alguns Deputados, na Comissão Especial e neste plenário, tentam defender o 

indefensável, dizendo que essa reforma trabalhista vai amentar o emprego no Brasil. Isso é 

uma mentira, isso é uma falácia.  

No período em que o Brasil viveu uma situação de pleno emprego, os períodos do Governo 

Lula e do Governo Dilma, quando se chegou à taxa de desemprego de 4,8%, havia todos 

esses direitos que estão na Constituição, na CLT e na jurisprudência. 

O que produz emprego no Brasil é o investimento estatal, as compras públicas, medidas que 

fazem a economia girar para frente. Cada emprego gerado na indústria representa três 

empregos no comércio, no setor de serviços e por aí vai. Mas a roda da história está girando 

para trás no Governo Temer. Essa é a grande questão. 

Outra falácia é a afirmação de que a legislação trabalhista é de 1940. Isso não é verdade. A 

CLT é de 1943, mas depois dela tivemos legislações esparsas, leis que foram construídas com 

o fim de atualizar a legislação, e há toda a jurisprudência da Justiça do Trabalho. É por isso 

que essa reforma tem um tríplice pilar. Primeiro, ela quer desmontar a CLT e a legislação 

trabalhista esparsa, para precarizar o trabalho no Brasil. Nós vamos voltar à condição de 1930, 

quando o trabalho era fator de produção e não de consumo. Isso é um erro, é um equívoco 

profundo. Segundo, essa proposta quer destruir o movimento sindical, para evitar resistência. 

E, terceiro, ela quer desmontar a Justiça do trabalho, que é quem constrói a jurisprudência de 

atualização e de proteção do trabalhador. Isso é um equívoco profundo. 

Salário no Brasil é solução, não é problema. Quanto maior o salário, maior o consumo, maior a 

renda, maior a arrecadação. Isso a história recente do Brasil já demonstrou claramente. No 

Governo Lula, foram criados 12 milhões de empregos. 

Portanto, quero fazer um alerta aos Deputados: essa reforma é um equívoco profundo. E nós 

vamos derrotá-la neste plenário. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Registro de voto contrário à proposta de reforma previdenciária. Expectativa diante dos 

debates acerca da reforma trabalhista. Solicitação aos Deputados de apoio para aprovação de 

projeto de autoria do orador sobre a obrigatoriedade do tratamento do paciente de câncer na 

rede privada em caso da impossibilidade de seu início pelo Sistema Único de Saúde - SUS. 

Defesa de criação de CPI para investigação das razões da morosidade no tratamento do 

câncer na rede pública.  

________________________________________ 

O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, antes de falar do tema de que eu gostaria de tratar aqui hoje, eu quero falar na 

qualidade de alguém que é contra a reforma da Previdência proposta, de quem vai votar contra 

ela. 

Na hora em que formos debater a reforma trabalhista, quero saber dos argumentos e não 

dessas teses mequetrefes que dizem que "fere-se a CLT, fere-se isso, fere-se aquilo". Não, eu 

quero saber onde está o erro, onde está ferindo, o que é contrário. Não quero ficar só nesse 

"bate-rebate" que parece que é decorado em salas para todo mundo falar a mesma coisa e no 

final não falar nada. 

Sr. Presidente, o que me traz aqui é um assunto muito sério. O Congresso Nacional aprovou 

há alguns anos a Lei 12.732, que foi sancionada pela Presidente deposta. Por meio desta lei, 

todas as pessoas que procurem o Sistema Único de Saúde para se tratar de câncer, ou 

tenham diagnóstico da doença, têm 60 dias - a autoria é de uma Deputada de Goiás - para 

realizar o tratamento, obrigatoriamente. 

A verdade é que - reportagens Brasil afora mostram isso - mais de 50% das pessoas com 

diagnosticado de câncer no País que procuram o Sistema Único de Saúde não conseguem 

tratamento. 

Delegado, elas não conseguem nem fazer os exames necessários. 

Então, eu estou apresentando uma alteração à lei. Caso passe o prazo que a lei determina, a 

pessoa vai poder procurar a rede particular, e o Estado em que a pessoa mora será obrigado a 

custear o tratamento, os exames, tudo o que for necessário para que ela tenha atendimento de 

que ela precisa. E vou além: o descumprimento dessa lei será tratado, direta ou indiretamente, 

com pena de responsabilidade para os gestores. 

Nós estamos vendo no Brasil todo pessoas morrendo sem terem condição de começar o 

tratamento. Nós sabemos que o tumor de quem é diagnosticado com câncer no início, muitas 

vezes, é pequeno. Quanto mais rápido se conseguir cirurgia e se iniciar o tratamento, mais 

chances a pessoa tem de não morrer, de ser curada. Se demorar o início do tratamento, até 

fazer o exame, evidentemente a pessoa não tem chance. 
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Sr. Presidente, como esse é um assunto muito sério, peço-lhe mais 1 minuto, por gentileza, 

para eu terminar meu raciocínio. 

Eu peço a V.Exas. que me ajudem na aprovação desta matéria, porque ela será 

importantíssima para os pacientes, será importantíssima para as pessoas diagnosticadas 

poderem se tratar. Quando o diagnóstico é feito cedo, a condição real de cura é possível, o que 

não ocorre quando não se tem acesso ao tratamento. 

Para se ter uma ideia, há pessoas que são diagnosticadas com câncer que ficam 6 meses, 7 

meses sem fazer exame, sem iniciar o tratamento. É lógico que essa pessoa não terá chance. 

Agora, eu vou além e, por isso, estou propondo uma CPI nesta Casa para investigar essa 

situação. Peço a ajuda de V.Exas. para a abertura dessa CPI, pois ainda não consegui as 

assinaturas necessárias. 

Deputada Luiza Erundina, há um Estado no Brasil que não tem uma máquina de radioterapia 

para ser usada pelo Sistema Único de Saúde. Isso é um absurdo. Enquanto isso, há 

equipamentos, insumos encaixotados em Brasília que poderiam ser distribuídos pelo Brasil 

afora. 

Vamos mudar essa realidade! Vamos tratar das pessoas! 

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

 

 

 

________________________________________ 
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O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, no fatídico dia 17 de abril de 2016, quando esta Casa Legislativa decidiu pelo 

impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, uma Presidenta honesta, honrada, ao proferir o 

meu voto - naturalmente voto "não", contra o golpe -, afirmei que aquela sessão seria lembrada 

no futuro como a maior farsa história política do Brasil. 

O meu vaticínio se confirma, Deputado Henrique Fontana. De fato, tratou-se de um golpe 

institucional parlamentar, mas que se configura hoje como um golpe classista. De fato, o golpe 

aconteceu, decidido por esta Casa Legislativa, contra os trabalhadores do Brasil. Foi um golpe 

contra o povo brasileiro, Deputada Luiza Erundina. 

Nós estamos a apreciar, quase semanalmente, iniciativas perversas, maldosas, do Governo 

ilegítimo e golpista de Michel Temer, e todas elas ferem, afrontam a democracia brasileira. 

Primeiro, eles extinguiram uma série de Ministérios que desenvolviam políticas públicas de 

interesse do nosso povo e que, comprovadamente, melhoravam sua qualidade de vida. Em 

seguida, entregaram o pré-sal. Posteriormente, aprovaram a PEC 241, a PEC 55, no Senado, 

que congela por 20 anos investimentos, acaba com o programa de valorização do salário 

mínimo, atingindo fortemente segmentos como educação, saúde e assistência. Agora, fazem 

tramitar no Congresso Nacional essas duas reformas que, de fato, representam um golpe 

mortal para os trabalhadores brasileiros. 

A reforma da Previdência acaba com a aposentadoria do povo brasileiro, e essa reforma 

trabalhista joga na lata do lixo a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir mais 1 minuto para conclusão, eu quero destacar que 

essa reforma trabalhista, de fato, joga no lixo a CLT, afronta direitos sociais e trabalhistas do 

nosso povo. São inimagináveis as iniciativas e o conteúdo desse projeto de lei. 

Eu, que faço parte da Comissão Especial, tive oportunidade de avaliar com minúcia, detalhe e 

atenção essa matéria e de comprovar e confirmar tratar-se de fato de um projeto muito nocivo, 

muito perverso, muito maldoso que afronta os direitos do povo trabalhador do nosso País, 

decide pela prevalência do acordado sobre o legislado, permitindo o vale-tudo. Esse projeto 

amplia o contrato temporário para até 9 meses e institui a terceirização e até a quarteirização, 

porque permite que uma empresa terceirizada contrate outra empresa terceirizada para a 

prestação do serviço. 

Por isso, no dia de hoje, nós estaremos obstruindo a sessão e, mais do que isso, estaremos 

convocando o povo brasileiro para, no próximo dia 28, em greve geral, dizer "não" a essas 

reformas nocivas do Governo golpista de Michel Temer. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Indignação com a inclusão na pauta de proposta de reforma trabalhista. Reiteração de convite 

ao povo brasileiro para participação em greve geral contra as propostas de reformas 
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O SR. HELDER SALOMÃO (PT-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, povo brasileiro, 

hoje é um dia que vai ficar marcado na história do Parlamento brasileiro. O que nós esperamos 

é o bom senso desta Casa, embora o que vimos nos últimos dias demonstre uma grande 

irresponsabilidade desta Casa pelos direitos trabalhistas e previdenciários do povo brasileiro. 

Houve manobras do Presidente da Câmara para refazer uma votação e garantir a tramitação, 

em regime de urgência, da proposta de reforma trabalhista, que ontem, na Comissão Especial, 

da qual sou titular, teve o voto da maioria dos Deputados a favor do substitutivo do Deputado 

Rogério Marinho. 

Felizmente, nós estamos vendo a mobilização do povo brasileiro. Várias igrejas, vários 

religiosos, sindicalistas, movimentos sociais, intelectuais, homens e mulheres do nosso País 

estão se mobilizando contra essas reformas, que vão, se aprovadas, sacrificar o povo 

brasileiro. 

Nós queremos reforçar o convite, a convocação para, no dia 28, fazermos uma grande 

paralisação em nosso País. Se os trabalhadores brasileiros tivessem consciência, todos eles, 

exatamente do que está sendo votado nesta Casa, teríamos não só a greve do dia 28, mas 

greve por tempo indeterminado. O que se pretende, com essas reformas, é acabar com os 

direitos trabalhistas, é precarizar as relações de trabalho, aumentar a carga horária do 

trabalhador, reduzir salários, além de praticamente impossibilitar a aposentadoria dos 

brasileiros, com a proposta da reforma da Previdência. 

Então, é hora de reagir, porque quem mais vai sofrer com as propostas deste Governo, que 

não tem legitimidade, é exatamente a população mais pobre, homens e mulheres do campo e 

da cidade, professores, mulheres, jovens, aqueles que precisam do auxílio e do apoio do 

Estado.  

Por isso, deixamos a nossa indignação contra a postura de alguns Deputados desta Casa.  

Vamos parar o Brasil, em defesa do povo brasileiro, em defesa dos direitos trabalhistas e em 

defesa da aposentadoria sagrada do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
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Apoio às investigações feitas pela Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, e à atuação do 

Ministério Público. Defesa da realização da reforma trabalhista para a modernização das 

relações de trabalho e a melhoria da economia no Brasil. Necessidade de auditoria sobre o 

déficit da Previdência Social antes da votação da proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, não é novidade para ninguém que nós vivemos um dos momentos mais graves 

do nosso País, mas um momento como este tem que ser enfrentado com muita 

responsabilidade, com muita coragem e ouvindo o povo brasileiro. 

Sem dúvida, o primeiro sentimento do povo brasileiro, com o qual nós comungamos - e foi o 

que nos motivou desde o primeiro momento neste mandato -, é o da luta contra a corrupção. 

Portanto, isso tem que ficar muito claro. 

Nós todos temos o dever de dar todo o apoio à Operação Lava-Jato e a todas as demais ações 

da Polícia Federal e do Ministério Público, para que se separe o joio do trigo. Isso é 

fundamental. Mas não adianta tentarem jogar todo mundo na vala comum e dizer: "Ninguém 

vale nada. Nós vamos acabar com a democracia por esse caminho de tentar desacreditar a 

todos". Isso interessa aos bandidos. A quem tem a consciência limpa e tem história de trabalho 

interessa a investigação clara e transparente, para separar o joio do trigo. É isso o que eu 

sempre defendi e continuarei defendendo. 

Agora, nós temos os problemas do dia a dia, como a realidade do desemprego no Brasil. Essa 

realidade tem que ser enfrentada, sim, com a modernização das relações de trabalho, com a 

melhoria da economia do País. Acredito que não é fazendo greve e parando tudo, pura e 

simplesmente, que se faz isso, embora eu respeite o direito de cada um de se manifestar e 

protestar. Isso é legítimo, até porque é hora, sim, de o povo manifestar o sentimento que tem e 

é hora de nós ouvirmos o povo. 

Por um lado, eu acredito que temos que melhorar a economia, que deve haver austeridade, 

mas tenho deixado claro que nós não podemos sacrificar os mais pobres. Por isso defendi e 

continuo defendendo claramente dentro do meu partido que não devemos votar a proposta de 
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reforma da Previdência Social antes de ser feita uma auditoria pelo Tribunal de Contas da 

União. Requeri isso por escrito há mais de 1 mês, tenho cobrado do Tribunal de Contas, tenho 

cobrado inclusive das autoridades do Poder Executivo. Manifestei minha opinião ao Presidente 

desta Casa, ao Relator da reforma da Previdência. Tem que ser feita, sim, uma auditoria, para 

haver clareza. Há déficit? Qual é o déficit? Há devedores? Estão cobrando de todos os 

devedores? Há privilégios? Têm que acabar os privilégios. Não pode haver aposentadoria 

milionária para Deputado, para membros do Poder Judiciário, para funcionário público que 

recebe salários de marajá. Temos que cortar primeiro os privilégios, temos que cortar na carne. 

Se preciso, temos que diminuir inclusive cargos comissionados, despesas da Câmara dos 

Deputados. Temos que fazer uma política de austeridade, e não sacrificar o mais pobre 

primeiro. 

Então, a auditoria é necessária. E eu entendo que ela deve ser feita primeiro, para depois 

partirmos para qualquer processo de votação, aí sim, para votar uma reforma que corte 

primeiro os privilégios, para uma reforma que cobre claramente de quem deve e não permita 

isenções absurdas para grandes corporações multinacionais. Mas é claro que, se necessário 

for, para garantir a Seguridade no futuro, que discutamos, sim, o aumento do tempo de 

contribuição, mas não de forma exagerada, que discutamos a revisão da idade mínima para 

aposentadoria.  

Eu já fiz 60 anos de idade, eu pago contribuição ao INSS desde os 15 anos de idade e 

continuo pagando. Não vou me aposentar pela Câmara dos Deputados. Pago o meu INSS e 

acredito que não podemos ter privilégios para A ou B. 

Isso nos dá moral para discutir as mudanças de que o País precisa, sim, como a proposta de 

reforma trabalhista, sem tirar direitos do trabalhador, para modernizar as relações de trabalho, 

respeitando o trabalhador e respeitando o empregador.  

É o que pensamos. 
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Dificuldades do Governo Federal para aprovação de matérias no Parlamento. Repúdio à 

exoneração de Ministros de Estado, com vistas ao retorno à Câmara dos Deputados para 

aprovação de matérias de interesse do Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

agradeço a presença do Presidente Rodrigo Maia aqui antes da abertura da Ordem do Dia. 

Quero dizer aos nobres Deputados que no início desta sessão, em comunicação de 1 minuto, 

fiz um alerta que quero fazer novamente. 

Ao parabenizar a Deputada Benedita da Silva pelo seu aniversário, eu quero dizer a todos os 

Deputados e Deputadas que hoje aconteceu um fato muito grave, Deputada Benedita, um fato 

que demonstra a fragilidade total deste Governo e também uma afronta ao nosso partido. 

Sei que o Governo tem uma dezena de Ministros que são Parlamentares, nossos colegas. Eu 

consegui juntamente com o Deputado Cajado nominar 10, 11 Ministros e sei que são 13 ou 14 

- não consegui listar todos. 

Hoje, o Governo exonera três Ministros de Pernambuco. Quando começou o período de Breves 

Comunicações hoje, os nomes dos Ministros ainda nem estavam definidos; só o dos suplentes. 

Agora, já constam os nomes dos Ministros que voltaram - e só voltaram os de Pernambuco. 

Isso demonstra que o Governo tem dificuldade em obter o número suficiente de votos para 

votar inclusive a reforma trabalhista, que nem sequer precisa de quórum qualificado - não é 

projeto de lei complementar, não é proposta de emenda à Constituição -, mas apenas de 

maioria simples. De forma açodada, ele fez com que a urgência fosse votada semana passada 

e que fosse colocada em votação hoje a reforma trabalhista por maioria simples. 

Trazer só os Ministros de Pernambuco é uma afronta ao PSB, uma afronta à decisão do partido 

tomada na terça-feira- há Ministros de outros partidos, mas um é do nosso partido, e dois 

suplentes que saíram em decorrência da volta dos Ministros tinham pelo menos a tendência de 

votar conforme a decisão do PSB. Isso muda o quadro numérico, Deputado Domingos, dentro 

da bancada do PSB. 

Mas também serve de alerta para os outros partidos. 

Claro que, discordando da decisão partidária que fechou questão para votar contra as 

reformas, havendo 12 ou 13 daqueles que não votarão a favor das reformas, mesmo que 

minoritários, esses podem se somar aos votos e garantir a permanência do Ministro. 

Para os outros partidos fica isso. Os partidos que são favoráveis vão perder Ministro porque um 

ou outro Deputado, uma minoria, vai votar a favor das reformas? O nosso partido, 

majoritariamente, será contra. E o Ministro, pelo visto, pela fragilidade do Governo Temer, será 

mantido. 

Essa é a observação que eu queria fazer aos nobres colegas desta Casa. Ela serve de alerta 

para o nosso partido e é um desagravo ao PSB, um partido que tem 70 anos de história, e aos 

demais partidos que votarão as reformas. 

________________________________________ 
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Preocupação com a não inclusão, na proposta do Governo Federal de reforma previdenciária, 
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O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a minha 

preocupação nos últimos dias tem sido com a não inclusão na reforma da Previdência dos 

agentes penitenciários, ou polícia penal - eu já não gosto mais de chamá-los de agentes 

penitenciários, porque, se são polícia penal de fato, devem ser de direito. Eles estão fora da 

reforma da Previdência. O Relator os colocou no texto e depois os retirou. 

E agora há também o problema das guardas municipais. Elas já estão no art. 144 da 

Constituição pela questão do risco, porque já usam armas nas cidades com mais de 50 mil 

habitantes. Então, é uma questão de periculosidade, é uma questão de risco. 

Já entreguei documentos ao Relator. A minha preocupação é com as guardas municipais e 

também com a polícia penal brasileira. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Artigo Foco no Congresso, de autoria do economista Paulo Guedes, publicado no jornal O 

Globo. 

________________________________________ 

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PTB-PI. Com revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a 

V.Exa. que autorize o registro nos Anais desta Casa de importante artigo do culto e respeitado 

economista Paulo Guedes a respeito dos atuais desafios do Congresso Nacional, publicado na 

sua coluna semanal de segunda-feira no jornal O Globo. 

Paulo Guedes, por sinal, publicou um belo artigo na segunda-feira passada, dia 17, exatamente 

no dia do centenário de nascimento de Roberto Campos, grande pensador liberal do Brasil. 

Após ressaltar a importância da independência do Ministério Público e do Poder Judiciário, 

"ferramenta decisiva" para "o fim da impunidade em um sistema político degenerado pelo 

dirigismo econômico", Paulo Guedes destaca a necessidade da reforma do Estado. 

"Precisamos de mais Brasil e menos Brasília", enfatizou. 

Sr. Presidente, peço-lhe que autorize o registro nos Anais da Câmara do artigo Foco no 

Congresso, de Paulo Guedes, publicado no jornal O Globo, na segunda-feira dia 24. 

Muito obrigado. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Foco no Congresso 

O Banco Central fez sua parte para derrubar a inflação. Mas o atraso na aprovação das 

reformas aumenta o sacrifício em perda de produção e emprego. 

A independência do Ministério Público e do Poder Judiciário tem sido ferramenta decisiva para 

garantir a integridade das investigações e o fim da impunidade em um sistema político 

degenerado pelo dirigismo econômico. 

É por isso que a opinião pública informada considera inoportuna provocação e uma indigna 

tentativa de intimidação esse insistente encaminhamento de uma "lei contra abuso de 

autoridade", exatamente por quem abusou da autoridade no exercício de funções públicas e 

goza da impunidade em foro privilegiado. 

A morte da Velha Política sob a guilhotina da Lava-Jato é nosso mais importante episódio de 

aperfeiçoamento institucional desde a redemocratização e a convocação da Assembleia 

Constituinte. 

Pois bem, além de tentar agora legislar em causa própria neste lamaçal da corrupção, o 

Congresso está mantendo seus privilégios, cedendo a interesses corporativos do funcionalismo 

e perdendo tempo precioso na votação da reforma da Previdência. 

O Banco Central fez a sua parte para derrubar a inflação, mas a hesitação do governo no front 

de controle de gastos tem aumentado a taxa de sacrifício em perda de produção e empregos. 

É cada vez mais claro por que a reforma do Estado tornou-se inadiável. Precisamos de mais 

Brasil e menos Brasília. 
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O novo governo aprovou generosos reajustes de salário, pensões e benefícios previdenciários 

para o setor público em Brasília, enquanto no resto do Brasil os trabalhadores se afogam no 

desemprego em massa e pagam o grosso do ajuste fiscal na Previdência Social. 

Depois se surpreendem os conservadores quando populistas são eleitos. 

A descentralização de recursos para Estados e municípios é uma exigência da democracia 

emergente, pois o dinheiro tem de ir aonde o povo precisa de saúde, educação, segurança e 

saneamento. 

Mas esse pacto federativo tem de assegurar que os recursos de uma reforma fiscal não sejam 

apenas para amplificar privilégios entre o funcionalismo público, engordando seus planos de 

saúde e suas aposentadorias à custa da recessão e do desemprego dos demais brasileiros. 

Agora, o Congresso precisa de foco. 

Uma reforma previdenciária frouxa ameaça de desabamento o "teto de gastos". E esse 

arremedo de reforma trabalhista é para evitar o aprofundamento do desemprego em massa. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Moção dos Vereadores da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, de 

repúdio à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Eu quero, Sr. 

Presidente, pedir o registro de uma moção de repúdio dos Vereadores da Câmara Municipal de 

Ipiranga do Norte - aqui estão alguns, como o Presidente, Pedro Alessandro Alves do 

Nascimento - à votação da PEC 287, que trata da reforma da Previdência, proposta pelo 

Governo Federal.  
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No documento, manifestam o descontentamento da Casa de Leis do Município com o 

desrespeito aos direitos fundamentais de aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. 

Apresentam manifestação de consideração e apreço, esperando que o Congresso Nacional aja 

em prol dos trabalhadores, os mais prejudicados pela proposta do Governo. Atenciosamente, 

assina Pedro Alessandro, Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, e os outros 

oito Vereadores.  

Eu já entrego o documento para V.Exa. 

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Camara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, em 24 de Abril de 2017. 

Ofício n° 057/2017 

A Sua Excelência o Senhor 

Presidente da Câmara dos Deputados Sr. Rodrigo Maia 

Ipiranga do Norte 

Nesta 

A par de cumprimentá-lo, a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, 

neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, vem 

respeitosamente encaminhar "Moção de Repúdio" à votação da PEC 287 - Reforma da 

Previdência, proposta pelo Governo Federal", para a manifestação do descontentamento desta 

Casa às ações tendentes à extinguir o direito fundamental à aposentadoria dos trabalhadores 

brasileiros. 

Sendo o que se apresenta, externa-se manifestação de consideração e apreço, esperamos que 

o Congresso Nacional possa agir em prol dos trabalhadores mais prejudicados pela proposta 

do Governo, colocando esta Casa de Leis sempre à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Pedro Alessandro Alves do Nascimento  

Presidente da Câmara Municipal 

 

Moçao de Repudio n° 001/2017. 

Autor: Câmara Municipal Ipiranga do Norte/MT. 

De acordo com as Normas Regimentais da Casa e a Lei Orgânica Municipal, requeremos à 

Mesa ouvido o soberano plenário á aprovação desta "Moção de Repúdio" à votação da PEC 

287 - Reforma da Previdência, proposta pelo governo federal. 

Justificativa 
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A reforma em questão promove o aumento da idade mínima para aposentadoria, elevando 

para a idade para 65, tanto para homens quanto para mulheres, prejudicando sobremaneira a 

grande massa de trabalhadores, principalmente as mulheres e trabalhadores rurais. Tal 

proposta altera ainda o tempo de contribuição, estabelecendo um período de contribuição 

mínimo de 25 anos, além de modificar as formas de cálculo das aposentadorias, o que diminui 

consideravelmente os valores dos benefícios a serem pagos no futuro. Por todo exposto, fica 

claro que a alteração requerida pelo governo federal fere de morte o direito do trabalhador em 

se aposentar, expondo ainda mais grande parcela da população a uma vida fora das condições 

mínimas de dignidade. 

Requeremos assim, que toda alteração proposta para a reforma da previdência seja 

amplamente discutida no seio da sociedade e que sejam propostas alterações que 

efetivamente atinjam as causas do "rombo" da previdência e que não somente penalizem a 

parte menos favorecida desta questão, que é o trabalhador. 

Câmara Municipal de Ipiranga do Norte/MT, aos 17 de abril de 2017. 

Pedro Alessandro A. Nascimento - Presidente - DEM 

Eluir Cavassin - Vice-Presidente - PP 

Marcos Augusto M. Vargas - 1º Secretário - PP 

Alessandro Alessi Campos - Vereador-PSB 

Cleonaldo A. França - Vereador-SD 

Fabiano Arlindo Gonçalves - Vereador - DEM 

Nelson Jr. Padilha Federice - Vereador - PSD 

Valdecir Domingos Strada - Vereador-PD 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA REPRESENTANTE DO PARTIDO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário do PMB às propostas de reformas trabalhista e de previdência 

apresentadas pelo Governo Federal.  

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Quero 

deixar claro para o Brasil o nosso posicionamento. A população está se mobilizando para o 

próximo dia 28. Eu tenho certeza de que a população vai se mobilizar. Aí é o conjunto dos 

trabalhadores: servidores da área da educação, da segurança pública, da saúde, estudantes, 

professores, servidores do Judiciário - quem eu queria parabenizar. As associações do 

Ministério Público e dos Juízes Federais, que reúne mais de 40 mil profissionais, soltaram, 

inclusive, uma nota pública contra a reforma trabalhista. Da mesma maneira se posicionaram 

contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência a Igreja Católica e a Igreja 

Evangélica.  

Não podemos aceitar nenhum direito a menos. Não podemos aceitar injustiças. Não podemos 

aceitar maldade com o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores, os servidores 

públicos não são responsáveis por esta crise. O Governo tem vários mecanismos e pode, por 

exemplo, fazer auditoria da dívida pública, que é uma verdadeira caixa-preta, taxar os bancos e 

taxar as grandes fortunas, e não culpar o trabalhador brasileiro. 

Não tenho dúvida nenhuma de que este projeto fere de morte o direito dos trabalhadores. Por 

isso, a população diz "não" à reforma trabalhista, somado com a terceirização, que também 

precariza, e com a reforma da Previdência, que não é reforma, porque, para se reformar, tem 

que ser para melhorar, para modernizar - reforma-se uma casa para melhorá-la. O que o 

Governo quer é acabar com a Previdência Social. 

Com certeza a reforma trabalhista mexe, sim, com o direito dos trabalhadores. Não sou só eu 

quem está falando, está aqui o conjunto das entidades: a associação dos servidores da área da 

saúde e da área da segurança pública, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - 

ANPT e a associação de juízes, que contam com mais de 40 mil profissionais da área da 

Justiça. Eles deixam bem claro que isso fere de morte os direitos do conjunto dos 

trabalhadores brasileiros. Não podemos admitir isso, não podemos aceitar isso de maneira 

nenhuma. É muito importante a mobilização da população, para garantir que a Justiça em 

nosso País possa ser feita. 

Por isso, o PMB tem um posicionamento claro. O PMB é totalmente contra a reforma 

trabalhista e totalmente contra a reforma da Previdência. 

Não podemos aceitar, não podemos admitir que o conjunto da população brasileira seja tão 

humilhado. É uma maldade, é uma injustiça com os trabalhadores, é uma maldade e uma 

injustiça com os servidores públicos. 

Ontem nós já tivemos uma vitória muito grande em relação à renegociação da dívida dos 

Estados, porque o Governo Temer foi teimoso. O Governo tinha vários mecanismos, poderia 

fazer um encontro de contas, pagar o que deve para os Estados. Na hora de cobrar, é muito 

bom, aí cobra; mas, na hora de cumprir o seu dever, a sua obrigação, aí não pode. 

O Governo poderia muito bem pagar o que deve, com a Lei Kandir. Minas Gerais sairia do 

estado de devedor para o de credor. Da mesma maneira, com certeza, o Rio de Janeiro, o Rio 

Grande do Sul e outros Estados da Federação seriam beneficiados. 

E, mais uma vez, qual era o objetivo? Jogar nas costas dos servidores, aumentar a alíquota de 

Previdência do servidor de 11% para 14%, vender as riquezas dos Estados. Em Minas Gerais 

nós temos a CEMIG, temos a COPASA, temos várias companhias. O Governo queria que 

vendessem as nossas companhias e que prejudicassem os trabalhadores, os mais pobres, em 

vez de colocar o dedo na ferida e realmente fazer uma revolução profunda no nosso País, que 
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começa com a auditoria da dívida pública, não tenho dúvida nenhuma, e a taxação dos bancos 

e das grandes fortunas. 

Então, este é o nosso posicionamento: não aceitamos nenhum direito a menos; não aceitamos 

que mexam nos direitos dos trabalhadores; não aceitamos que rasguem a CLT; não aceitamos 

que mexam na Previdência Social, que é um direito adquirido dos trabalhadores ao longo dos 

anos. 

Não se pode mexer na regra do jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Os servidores não são 

responsáveis por isso. O povo brasileiro não é responsável por essa crise. Se forem fazer 

ajuste, façam para os que podem pagar, não façam para os pobres, para as mulheres, para os 

trabalhadores rurais, que já são muito penalizados, sofrem na pele as dificuldades em que se 

encontra o nosso País. 

Não é verdade que, com a reforma trabalhista, vai-se resolver o problema da falta de emprego 

em nosso País. Não é verdade! Há 4 anos tínhamos pleno emprego no Brasil e com essa 

mesma legislação que está aí hoje.  

Não concordamos com isso! Não aceitamos a precarização! Não aceitamos o bico! Não 

aceitamos rasgar a CLT! Não aceitamos a reforma da Previdência!  

Esse é o posicionamento do PMB. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio às propostas de reforma trabalhista e de reforma previdenciária apresentadas pelo 

Governo Federal. Conclamação da sociedade a participação em ato público no dia 28 do 

corrente mês. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que produz 

desemprego neste País é a política econômica. Não serão a reforma trabalhista e a reforma 

previdenciária que vão gerar empregos neste País.  

Em segundo lugar, com esta legislação e com esta Previdência Social, o Governo do 

Presidente Lula gerou quase 20 milhões de empregos neste País. 

Portanto, fortalecer a Previdência é gerar empregos neste País. Não é a reforma trabalhista 

que vai gerar empregos. Ela vai precarizar, vai desmontar direitos trabalhistas porque vai 
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desmontar a Justiça do Trabalho, que podia preservar os direitos. Ela vai desmontar as 

entidades representativas dos trabalhadores, que ao longo da história legitimaram os direitos 

trabalhistas e se mobilizaram para garantir direitos trabalhistas. Ela vai destruir, vai desmontar 

a legislação trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela vai desmontar uma tradição 

e uma história dos trabalhadores brasileiros.  

Dia 28, vamos dizer: "Não vamos aceitar ser assaltados por essa quadrilha que assaltou o 

Palácio do Planalto, que quer nos roubar a aposentadoria, que quer nos roubar os direitos 

trabalhistas".  

Vamos para a rua, povo brasileiro! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Constatação em pesquisa do Instituto Ipsos de queda de popularidade do Presidente da 

República, Michel Temer. Previsão do orador de dificuldade de vitória nas próximas eleições 

dos Deputados favoráveis às reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

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

hoje saiu uma nova pesquisa do Instituto Ipsos, demonstrando mais uma vez a queda de 

popularidade do Governo Michel Temer. 

O Temer empatou com o Cunha: 87% de reprovação. O Cunha está agora com 90%. Apenas 

4% dos entrevistados julgam a administração de Temer boa ou ótima; 75% a julgam ruim ou 

péssima; e a aprovação do Governo caiu de 17% para 10%. 

Quero dizer aos Srs. Deputados que V.Exas. têm que evitar esse buraco a que o Temer está 

levando o País, está levando o seu Governo. Parece-me que a maioria de Deputados desta 

Casa quer se jogar no precipício. Querem afundar juntos, porque, para se aprovar essa 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência, tem que se jogar no despenhadeiro, tem que ir 

lá para baixo, junto com o Cunha. V.Exas. vão ter dificuldade de se eleger!  
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Acho bom pensarmos bem, porque essa medida é altamente impopular, vai prejudicar o 

trabalhador, vai prejudicar o País. Do jeito que está esse texto, até os empresários vão ser 

prejudicados.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de entidades criticadas por posicionamento contrário à proposta de reforma trabalhista. 

Adesão a greve geral convocada para o dia 28 de abril.  

________________________________________ 

O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. Deputados, eu ouvi 

atentamente o Deputado que geralmente se pronuncia em nome do Governo falar de maneira 

desrespeitosa de entidades tão importantes, como a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, a 

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA, as entidades 

relacionadas ao Ministério Público do Trabalho, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - 

CNBB e as Centrais Sindicais de "A" a "Z". Elas estão sendo desrespeitadas neste momento 

porque bravamente defendem os direitos dos trabalhadores, contra a precarização e a 

dificultação do acesso à Justiça do Trabalho, contra o início do desmonte, que vai culminar no 

fim da Justiça do Trabalho. 

Nós estamos vendo aqui a base do Governo num dilema. Este Governo é um governo 

moribundo, é um governo que já está chegando perto do chão. Só 4% da população aprovam 

este Governo, e 92% da população afirmam hoje que este Governo está indo para o caminho 

errado. 

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

O SR. LEO DE BRITO - Vou concluir, Sr. Presidente. 

No ano que vem, há eleição. Em 2018, há eleição. Michel Temer não vai ser candidato nem a 

síndico do prédio dele. Aí eu quero saber se V.Exas. vão bancar essa retirada de direitos dos 

trabalhadores, de direitos previdenciários. É isso que está em jogo. 

No dia 28, todos nós vamos estar mobilizados na grande greve geral, que vai reunir milhões de 

brasileiros contra esse desmonte que está acontecendo. Quem está pagando o pato neste 

momento é exatamente a classe trabalhadora. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Rejeição da população brasileira ao Governo Michel Temer. Contrariedade às propostas de 

reformas trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 

a seguinte manchete aqui: "Com 87% de rejeição, Temer empata com Eduardo Cunha e é o 

político mais odiado do Brasil". Eu quero falar com a base do Governo. Olhem para a outra 

manchete. Na pesquisa, o povo diz: "PSDB afunda no abraço de afogados com Temer".  

Quero dizer à base do Governo que quem votar nessa "deforma" trabalhista e quem votar na 

reforma da Previdência vai também para essa pesquisa, vai morrer abraçado com o Governo 

Temer, que já afundou. 

Quero repetir: 87% do povo brasileiro. Trata-se do povo, que nos assiste aqui, neste instante; 

que está de olho no Congresso Nacional; que está esperando hoje a posição do Parlamento 

com relação à reforma trabalhista, que é uma reforma mentirosa.  

A base do Governo repete o argumento da Globo, ao dizer que é para modernizar as leis 

trabalhistas. Modernizar zorra nenhuma! Querem desmontar a CLT, dizendo que se está 

contribuindo com o desemprego. No Governo Lula, o desemprego foi de 4,8%, e não se mexeu 

na CLT; hoje, ele está em 13%. 

O problema do Governo não é a CLT, é o GMT, Governo Michel Temer, que está no fundo do 

poço e vai levar V.Exas., se voltarem hoje com este Governo. Este Governo acabou! Já era! O 

Governo Temer acabou! Afundou! 

Fora, Temer! Viva o povo brasileiro! 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença na Casa de representantes de Guardas Municipais e de Guardas Civis 

Metropolitanas em visita ao Relator da proposta de reforma da Previdência, com vista à 

inclusão das corporações no contexto da segurança pública.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria registrar a presença de vários componentes das Guardas Municipais, da Guarda Civil 

Metropolitana, que vieram a Brasília conversar com o Relator da PEC da Previdência, 

Deputado Arthur Oliveira Maia, no sentido de incluir as Guardas no contexto da segurança 

pública. 

Já existe o Estatuto Geral das Guardas Municipais, aprovado por esta Casa, que garante essa 

condição. Está sendo provado que, no ano passado, as Guardas Municipais, em São Paulo, 

atenderam a quase 50 mil ocorrências, lavraram 7.700 flagrantes. Portanto, deve ser 

respeitada essa força de segurança extremamente importante, no momento em que nós temos 

uma grave insegurança. 

Também é preocupante que tenhamos deixado de fora do relatório os agentes penitenciários. 

Sr. Presidente, os agentes penitenciários já estavam no relatório, depois foram retirados. Não 

pode o Sr. Relator deixar de considerar que tanto a Guarda Municipal como os agentes 

penitenciários são extremamente importantes para a segurança pública. Eles simplesmente 

querem ser reconhecidos como forças de segurança no contexto da proposta de emenda 

constitucional que trata da reforma da Previdência. 

Já conversei com o ex-Comandante da Guarda Civil Metropolitana Gilson Menezes, que está 

aqui em Brasília, e já levei ao Sr. Relator um manifesto apresentado por ele nesse sentido. 

Estaremos lutando para que se possa garantir essa condição, até porque, lembrando um fato 

importante, no momento em que a Polícia Militar fez greve no Espírito Santo, quem garantiu 

segurança à população foram as guardas municipais locais. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Compromisso do Governo do Estado da Bahia de recuperação de trechos de rodovias nos 

Municípios de Aratuípe e Nilo Peçanha. Conclamação ao povo brasileiro para participação em 

greve geral contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiro, queria dizer que ontem conversei com o Secretário de Infraestrutura da Bahia, o 

Marcus Cavalcanti, sobre duas estradas importantes para o Estado. 

Uma dessas estradas é a BA-001, no trecho que liga o Município de Aratuípe ao Distrito de 

Maragogipinho, que é o maior produtor de cerâmica da Bahia e um dos maiores do Brasil. O 

Secretário, junto com o Governador Rui Costa, assumiu o compromisso de recuperação dessa 

estrada, fundamental para o desenvolvimento econômico da região e do Município.  

A outra estrada vai até o Município de Piraí do Norte, no trecho de 5 quilômetros que faltam 

para se chegar a Distrito de São Benedito, no Município de Nilo Peçanha. Também há o 

compromisso do Governador Rui Costa e do Secretário em recuperar essa estrada, que é 

fundamental para o desenvolvimento regional.  

Segundo, quero conclamar o povo brasileiro para a greve geral de amanhã, que ocorrerá de 

norte a sul do País, contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. É 

inadmissível que essas reformas sejam aprovadas por este Congresso Nacional e por este...  

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Transcurso do Dia Nacional da Empregada Doméstica. Contrariedade à aprovação pela 

Câmara dos Deputados da proposta de reforma trabalhista apresentada pelo Governo Federal. 

Apoio à anunciada greve geral de trabalhadores brasileiros no dia 28 do corrente mês.  

________________________________________ 

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

hoje é o Dia Nacional da Empregada Doméstica. 

Eu faço questão de trazer para esta tribuna as palavras da Presidenta da Federação Nacional 

das Trabalhadoras Domésticas - FENATRAD, a Sra. Luiza Batista, que afirmou:  

A data de hoje é um misto de alegria e tristeza. Alegria por termos uma história de luta que 

muito nos orgulha e que não foi fácil para aquelas companheiras que, mesmo iniciando uma 

luta sem dinheiro, sem liberação nos locais de trabalho e com pouca compreensão de 

organizar um sindicato, tiveram força para que o seu trabalho fosse reconhecido e valorizado. 

E tristeza, obviamente, pela perda dessas recentes conquistas. 

Sr. Presidente, o que nós votamos aqui ontem faz parte da luta de milhares e milhares de 

homens e mulheres que, na sua organização, criaram o seu sindicato. E as trabalhadoras 

domésticas só alcançaram a vitória, só conseguiram regulamentar evidentemente a sua 

profissão quando tiveram todo o apoio do sindicato, como interlocutor nos entendimentos e nas 

articulações políticas. 

Esta Casa, ontem - aliás, nesta madrugada -, votou contra o interesse de organização das 

trabalhadoras e dos trabalhadores deste País nos seus sindicatos. E aqui não há compra, não. 

São trabalhadoras domésticas que colocam que os seus sindicatos foram criados porque elas 

precisavam de um instrumento de organização. Não foi comprado, não foram obrigadas a 

pagar... 

(O microfone é desligado.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, hoje, 27 de abril, é o Dia Nacional da Empregada 

Doméstica. 

Infelizmente, após muitos anos de luta para que essa categoria conquistasse, recentemente, os 

seus direitos trabalhistas básicos, não temos nada para comemorar no dia de hoje, pois, como 

todas e todos assistiram na noite de ontem, o Governo ilegítimo de Michel Temer, através de 

sua base aqui na Câmara dos Deputados, enterrou sonhos e direitos da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, faço questão de trazer para esta tribuna as palavras da Presidenta da 

Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD), a Sra. Luiza Batista, que 

afirmou: 

A data de hoje é um misto de alegria e tristeza. Alegria por termos uma história de luta que 

muito nos orgulha e que não foi fácil para aquelas companheiras que, mesmo iniciando uma 

luta sem dinheiro, sem liberação nos locais de trabalho e com pouca compreensão de 

organizar um sindicato, tiveram força para que o seu trabalho fosse reconhecido e valorizado. 

E tristeza, obviamente, pela perda dessas recentes conquistas".  
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Luiza Batista vai além e diz:  

Hoje nós lutamos não só por direitos e reconhecimento do valor social do nosso trabalho 

doméstico, mas também contra esse golpe que coloca em risco os direitos conquistados pela 

classe trabalhadora brasileira. 

Aproveito o transcurso da data de hoje para dizer que amanhã, 28 de abril, será, com certeza, 

um dia histórico para o nosso País, será o dia em que o povo brasileiro cruzará os braços e 

dará o basta às ações golpistas do ilegítimo Governo Temer. Como diz a música de Geraldo 

Vandré, "vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer". 

Como Deputada Federal, assistente social, ex-empregada doméstica e, principalmente, como 

cidadã brasileira, parabenizo as trabalhadoras domésticas dos quatro cantos deste País e 

conclamo todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras para ocuparem, nesta sexta-feira, 

as ruas e praças do nosso País e gritarem bem alto: "'Não' à reforma da Previdência, 'não' à 

reforma trabalhista, 'não' à terceirização, pois não aceitaremos nenhum direito a menos". E, é 

claro, "fora, Temer!". 

Era o que eu tinha a dizer. 

Obrigada. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convocação do povo brasileiro para participação em greve geral prevista para o dia 28 do 

corrente mês. Agradecimento ao Arcebispo da Paraíba, D. Manoel Delson Pedreira da Cruz, 

pela conclamação dos cristãos católicos a manifestação contra a proposta de reforma 

previdenciária apresentada pelo Governo Federal. Defesa de antecipação das eleições 

presidenciais no País. Apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 

Desembargador Joás de Brito Ferreira Filho, para suspensão do fechamento da Comarca de 

Pilões, no Estado. 

________________________________________ 

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

V.Exa. que considere como lidos dois pronunciamentos meus. Num deles eu convoco todos 

para a greve geral e elogio a ação dos bispos da Igreja brasileira, do nosso País. No outro faço 
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apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba para que não feche a Comarca do 

Município de Pilões.  

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo organizado sempre luta pelo respeito à vontade 

popular, às eleições diretas, ao Estado de Direito e ao sufrágio universal. 

No dia 28 de abril deste, o povo brasileiro vai parar para exercer seu direito de manifestação, 

seu direito de lutar pela garantia de seus direitos conquistados. O povo brasileiro irá para as 

ruas para dizer "não" ao golpe que atravessa a espinha dorsal da democracia, para dizer "não" 

à reforma da Previdência, para dizer "não" à reforma trabalhista, para dizer "não" à 

terceirização precária do trabalho e para dizer "não" aos retrocessos colocados pelo Governo 

golpista neste Parlamento, desde o golpe de 2016.  

A Paraíba, Sr. Presidente, teve a honra de receber grandes arcebispos, homens de Deus, que 

lutarão pelo direito do povo paraibano e brasileiro, arcebispos que entregaram suas vidas, por 

amor ao próximo. Hoje quero agradecer a um desse grandes homens, o Arcebispo da Paraíba, 

D. Manoel Delson Pedreira da Cruz, que tem uma visão protetora, cristã e amorosa para com o 

povo da Paraíba. Quero elogiar seu posicionamento de clamar a todos os cristãos católicos 

que paralisem suas atividades, para se manifestarem contra a reforma da Previdência. 

Lembro que, em março deste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu 

uma nota aprovada em seu Conselho Permanente sobre a reforma da Previdência. O 

documento afirma que a Seguridade não é uma concessão governamental, mas, sim, direitos 

sociais conquistados com intensa participação democrática. 

Várias igrejas brasileiras estão unidas para ajudar-nos nesta grande jornada. O povo 

despertou. Agora o que devemos fazer é paralisar o País até que Michel Temer tome vergonha 

na cara, renuncie ao cargo do Executivo e assuma a sua culpa no golpe e nas artimanhas para 

destituir direitos dos brasileiros e das brasileiras. 

O Brasil tem uma única solução daqui em diante: eleições direitas, já! 

Fora, Temer! 

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um apelo ao Presidente do Tribunal de 

Justiça da Paraíba, o Exmo. Sr. Joás de Brito Ferreira Filho, para que não permita que a 

Comarca de 1ª Entrância de Pilões seja transferida e deixe de existir na cidade.  

A população de Pilões, na Paraíba, bem como igrejas, sindicatos, a Câmara de Vereadores, a 

Prefeitura e o Movimento Pilões Cidadania estão unidos na batalha para impedir que ocorra a 

desinstalação da Comarca de Pilões, que tem históricos 63 anos de existência.  

Por que não devemos deixar isto acontecer? Primeiramente, porque a distância entre as 

cidades de Pilões e Arara é grande e não existe infraestrutura nas rodovias. Não se dispõe de 

transporte coletivo nem alternativo. É uma rota em que ocorrem frequentes assaltos.  
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O representante do Poder Judiciário, junto com representantes de outros Poderes, vem 

implementando esforços no combate às drogas e aos crimes, na proteção de jovens e 

adolescentes da Comarca. A segurança da população pilonense e de outras cidades estará em 

risco, pois a criminalidade vem aumentando assustadoramente. Com a extinção da Comarca, 

com certeza a criminalidade aumentará. 

Outro fator importante é que a população de Pilões, constituída em sua maioria por pessoas 

carentes, clama, para que não ocorra tal descaminho na região.  

A situação é preocupante. Merece nossa atenção e nosso empenho em apelar. É isto o que 

quero fazer nesta hora, um apelo ao Desembargador e Presidente do Tribunal de Justiça da 

Paraíba para que não permita tal feito. 

Assim, quero me unir à população de Pilões e reafirmar meu compromisso, como 

representante legal do Estado da Paraíba, de lutar pela preservação de seus direitos, que 

agora parecem sofrem retrocessos. Hoje ainda estarei enviando ofícios às autoridades 

competentes para que este feito seja repensado e analisado, com ampla pesquisa social e 

audiências públicas. 

Era o que tinha a dizer. 

________________________________________ 

6 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de greve geral no dia 28 do corrente mês contra as propostas de reformas 

trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a melhor 

demonstração que o povo vai dar contra o desmonte da legislação trabalhista, contra o 

desmonte do direito ao acesso à Justiça do Trabalho, contra o desmonte do instrumento de luta 

dos trabalhadores, que são suas entidades, vai ocorrer amanhã, dia 28. 

O povo brasileiro, de forma indignada, ética e politica, vai dizer "não" a esta quadrilha que 

assaltou o Palácio do Planalto, que agora começa a assaltar os direitos dos trabalhadores e 

quer assaltar os direitos dos aposentados e os direitos sociais do povo brasileiro. 

Parabéns a todas as entidades que estão se mobilizando para essa paralisação nacional, a 

greve geral no dia 28! 
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Povo brasileiro, vamos parar este País! Vamos dizer "não" ao roubo dos nossos direitos! 

Sr. Presidente, assistimos, ontem aqui, a um assalto aos direitos dos trabalhadores e do povo 

brasileiro. E amanhã vamos dizer "não" a este Parlamento, que tirou o direito dos trabalhadores 

brasileiros. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada do requerimento de retirada de pauta, pelo processo 

nominal, da Medida Provisória nº 752, de 2016, que dispõe sobre diretrizes gerais para a 

prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria que especifica. Êxito da greve geral no 

Brasil em 28 de abril de 2017, contra as propostas do Governo Federal de reformas trabalhista 

e previdenciária. 

________________________________________ 

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

PSOL está em obstrução. 

Nós consideramos que esta matéria não pode ser votada desta forma, de afogadilho, numa 

canetada. No dia 28, tivemos a maior greve geral da história do Brasil, dizendo não às reformas 

que estão colocadas, que é um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. Todos os Estados 

brasileiros estão se manifestando, dizendo não ao desmonte da Previdência pública, 

solicitando o direito de que os brasileiros e as brasileiras possam se aposentar e demonstrando 

que esse desmonte da legislação trabalhista também não será aceito. 

Nós não podemos votar uma medida provisória como essa, que é renovação de contratos e 

concessões, desse jeito, em uma canetada, sem ampla discussão. 

O PSOL apresentou o requerimento, e nós estamos em obstrução. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pesar pelos atos de violência durante greve geral de 28 de abril de 2017. Orientação da 

respectiva bancada do requerimento de retirada de pauta, pelo processo nominal, da Medida 

Provisória nº 752, de 2016, que dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a 

relicitação dos contratos de parceria que especifica.  

________________________________________ 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

no último dia da semana passada, nós ouvimos desse extraordinário Parlamentar do PSOL 

uma pregação apocalíptica do que aconteceria no final de semana. É evidente que nós tivemos 

dois eventos: um de manifestação e outro de piquete. Felizmente, não houve o que todos 

querem: uma vítima. 

Quero dizer que um país que vive a democracia que nós vivemos tem que estar preparado 

para conviver com o contraditório. Nada de estranho aconteceu. Quero apenas lamentar que 

se usam momentos como esse para colocar fogo em ônibus, agredir as pessoas, mas isso faz 

parte do jogo democrático, Sr. Presidente. 

O PSB vota "não". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/3/2017 - 26 MARCON-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito de greve geral contra as propostas do Governo Michel Temer de reformas previdenciária 

e trabalhista. Participação do orador na paralisação nacional.  

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aqui registrar que 

participei, na sexta-feira, assim como vários Deputados, da paralisação nacional na greve 

geral, que, na minha opinião e na avaliação das centrais sindicais, foi a maior mobilização da 

história do Brasil. 
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O Brasil parou. O Brasil refletiu que não dá mais para aceitar esse Governo golpista sem voto 

que está aí e que não concorda com as reformas que esta Câmara está fazendo: a 

terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência.  

O Parlamento brasileiro tem que avaliar essa greve geral que aconteceu. 

Quero parabenizar todos e dizer que devemos continuar contra a reforma da Previdência e 

contra a retirada de direitos dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, gostaria que o meu discurso fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última sexta-feira, dia 28 de abril, o Brasil parou. Foi 

a maior greve geral dos últimos 30 anos no Brasil. As ruas das grandes cidades ficaram vazias. 

O transporte parou no País inteiro.  

Importantes categorias de trabalhadores também decidiram cruzar os braços, como bancários, 

professores públicos e privados, metalúrgicos, químicos, petroleiros, dentre outros. 

Além dos grandes centros urbanos vazios, vimos os movimentos populares bloquearem 

dezenas de rodovias, bem como os acessos a aeroportos. 

Em vários locais pelo Brasil afora, houve repressão violenta da polícia. Ressalto a violência 

policial contra o estudante Mateus Ferreira da Silva, que está internado em estado grave após 

ser atingido na cabeça por um golpe de cassetete, desferido com muita violência e covardia 

durante a manifestação em Goiânia, no Estado de Goiás. 

O Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer, utilizando-se de uma mídia parcial e 

mentirosa, tentou sustentar um suposto fracasso da greve geral, mais uma prova de que está 

desnorteado e sem conexão alguma com a sociedade.  

A greve geral foi só um primeiro passo. O Governo e os Parlamentares da base sentiram o 

quanto estão fragilizados e sem apoio da população. Dessa forma, não há possibilidade de 

tocarem para frente as reformas trabalhista e previdenciária, pois todos já perceberam que 

estas propostas prejudicam em demasia o trabalhador brasileiro, beneficiando exclusivamente 

o grande capital e os banqueiros. 

E, sem poder aprovar as malditas reformas, o Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer 

está com os seus dias contados, pois se tornará dispensável aos setores econômicos que 

bancaram o golpe. 

A maior greve geral dos últimos 30 anos do Brasil, somada aos 92% de rejeição da população, 

evidencia que o Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer se tornou um peso para toda a 

população brasileira e até mesmo para os empresários, que estão vendo seus negócios 

desaparecerem, e para a Globo, grande arquiteta do golpe, que foi também um dos grandes 

alvos dos protestos na greve geral e neste 1º de maio.  

Não há mais como votar as reformas propostas. Michel Temer tem que renunciar. Nenhum 

direito a menos! 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

099.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 02/05/2017-17:48 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito da greve geral no Brasil em 28 de abril de 2017, contra as propostas do Governo Federal 

de reformas trabalhista e previdenciária. Rejeição da sociedade brasileira ao Presidente da 

República, Michel Temer. Orientação da respectiva bancada. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT entende 

que nós vivemos um momento importante do Brasil. A greve do dia 28 foi um sucesso total. O 

Brasil parou, Sr. Presidente, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e 

contra o Governo Temer. 

Vejam a pesquisa do Datafolha: Temer só tem 4% de aprovação da população brasileira, e 

34% da população brasileira está envergonhada de viver no Brasil em função do Governo 

Temer. As manchetes e toda a imprensa brasileira estão dizendo "Fora, Temer!", porque a 

população não suporta mais. 

O PT entende que, neste instante, nós temos que unir o povo brasileiro cada vez mais, para 

tirar o Governo Temer. Chega de Temer! 

O PT está em obstrução, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com o êxito da greve geral no Brasil em 28 de abril. Contrariedade do orador à 

conduta da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro durante a manifestação na cidade do 

Rio de Janeiro. Repúdio da sociedade brasileira às propostas do Governo Federal de reformas 

trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no dia 28 de abril o Brasil parou. Isso é inequívoco. Mesmo a imprensa simpática 

ao Governo ilegítimo teve que reconhecer que o Brasil parou. 

Esta foi uma clara sinalização de que os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro não vão 

assistir de braços cruzados ao desmanche de direitos, ao desmanche da CLT, ao desmanche e 

à desmontagem dos direitos trabalhistas e muito menos à contrarreforma da previdência.  

É claro que sempre há aqueles que distorcem, sempre há aqueles que querem desmerecer e 

desqualificar o movimento legítimo, dizendo que não passa de baderna, dizendo que não 

passa de bagunça, mas ficou demonstrado que o Brasil parou. O Brasil, democraticamente, 

parou. 

Mas, como nós vivemos num estado de exceção, como nós estamos num cenário em que não 

se admitem manifestações legítimas, em que não se admitem vozes que se levantam contra o 

desmonte de direitos, a repressão, sobretudo em alguns Estados, abateu-se violentamente 

sobre algumas manifestações em São Paulo e em Goiás. 

Em São Paulo e em Goiás, dois manifestantes quase foram mortos por cassetetes da polícia. 

No Rio de Janeiro, a Polícia Militar agiu como um bando de jagunços.  

Numa manifestação que acontecia na Cinelândia - palco tradicional de manifestações 

democráticas no Rio de Janeiro -, a Polícia Militar simplesmente avançou sobre essa 

manifestação pacífica com bombas de gás lacrimogêneo. No momento em que eu e a 

Deputada Jandira Feghali estávamos no palco - a Deputada estava falando, e eu estava me 

preparando para falar -, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas sobre o palco no sentido 

de acabar com a manifestação. 

Agora, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não se limita apenas a reprimir manifestações, ela vai 

batendo em todo mundo que esteja pelo caminho, manifestantes ou não. De qualquer maneira, 

a manifestação foi retomada minutos depois, e mais uma vez a PM se abateu sobre a 

manifestação, atirando bombas e balas de borracha contra manifestantes. Inclusive o 

Deputado companheiro Glauber Braga, do PSOL, foi atingido na perna por uma bala de 

borracha. Isso é inaceitável, Sr. Presidente. 

Que o Governo seja contra o conteúdo das manifestações e que defenda seus projetos 

neoliberais ainda vá lá, mas mandar a sua polícia se abater sobre as manifestações é 

inaceitável. 
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Daqui a pouco, quando entrar em pauta o projeto de lei sobre o ajuste fiscal, o Governador 

Pezão estará aqui com pires na mão, pedindo para nós aprovarmos. Nós vamos dizer "não" e 

exigir dele que demita o Secretário de Segurança e o Comando da Polícia Militar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. Contrariedade às propostas de 

reformas trabalhista e previdenciária. Apresentação de moção de Vereadores do Município de 

Pombal, Estado da Paraíba, contrários à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016. 

Encaminhamento, ao Governador Ricardo Coutinho, de denúncia de alunos da Polícia Militar 

do Estado da Paraíba sobre obrigatoriedade de desempenho do exercício profissional sem 

armamento. 

________________________________________ 

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

Governo golpista age agora com violência para reprimir a luta dos trabalhadores da sociedade 

que não querem as reformas previdenciária e trabalhista. Eles não querem o desmonte da 

nossa previdência pública. 

Agora o Presidente golpista, que tem medo até de aparecer na televisão, vai para as redes 

sociais dizer que a reforma trabalhista é uma bondade, que vai gerar emprego para todo 

mundo e vai impedir que haja mais processo na Justiça do Trabalho. Havia um programa na 

TV em que uma pessoa falava e a outra dizia: "Cala a boca, Magna!" Quando este Governo 

fala, ele só diz asneira. Por isso, não podemos aceitá-lo. É preciso que haja eleições diretas, 

para que tenhamos um novo Presidente e um novo programa de governo. 

Sr. Presidente, também quero apresentar neste momento uma moção de protesto dos 

Vereadores de Pombal, na Paraíba, em repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, 

de 2016, a PEC da Previdência. 
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Além disso, recebi uma denúncia, encaminhada por alunos da Polícia Militar da Paraíba, que 

me deixou muito preocupado. Eles são obrigados a realizar ações policiais sem armas, sem 

treinamento adequado e sem pagamento. 

Vou encaminhar essa denúncia ao Governador Ricardo Coutinho, pedindo providências, e 

chamar atenção do comando da Polícia Militar no sentido de que repare essa situação. Não é 

possível que ainda aconteçam injustiças como essa. 

Nossa solidariedade aos alunos da Polícia Militar da Paraíba, que estão sendo injustiçados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

MOÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Estado da Paraíba 

Câmara Municipal de Pombal 

Moção nº 005/2017 

Os Vereadores abaixo assinado vem amparado no que dispõe o inciso I do art. 152 do 

Regimento Interno desta Casa de leis, apresentar Moção de Protesto, a PEC 287 da Reforma 

da Previdência. 

Câmara Municipal de Pombal, Estado da Paraíba em 03 de abril de 2017. 

Ailton de melo Silva - PMDB - Vereador 

Alcides Rodrigues Gomes - PMDB - Vereador 

Ana Izabelle Santana de Araújo - PMDB- Vereadora 

Edni Evaristo Neri - PT-Vereadora 

Edno Dantas Pereira - PSL-Vereador 

Gilberto Ismael de Lacerda - PMDB-Vereador 

Josimar da Silva - PPS-Vereador 

Josevaldo Vieira Feitosa - PSB - Vereador 

Marcos Andrade da Silva - PT-Vereador 

Paulo Gomes Vieira - PMDB - Vereador 

Paulo Romero Oliveira Freitas - PDT - Vereador 

Pedro Rocha Moura - PSC - Vereador 

Rogério Martins de Arruda - PDT - Vereador 

Justificativa: Oral pelo Autor 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação do Presidente da República, Michel Temer, com a rejeição popular ao Governo 

Federal. Êxito de greve geral contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 

Retaliação do Presidente de República contra Deputados da base aliada pelo voto contrário à 

proposta de reforma trabalhista. Alerta aos Deputados sobre a rejeição da população aos 

apoiadores do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado 

Carlos Manato.  

Temer finge que não liga para os 95% de rejeição do Governo. Mentira! A verdade é que o 

Planalto inteiro e o próprio Temer estão desesperados. Eles sabem que a máscara caiu.  

A greve do dia 28 tem um mérito, além dos protestos. A greve serviu também para que nenhum 

brasileiro desconheça o fato de que o Governo Temer está assaltando os trabalhadores. 

Pensem: qual era a notícia uns dias antes da votação da reforma trabalhista? Deputado 

Henrique Fontana, Temer estava recebendo pessoalmente os Deputados e perguntando: 

"Como eu posso ajudar?" Bem, com esse "toma lá, dá cá", Temer aprovou a reforma. Mas o 

resultado ficou aquém do que o Planalto queria, 296 votos a favor, ou seja, hoje o Governo não 

tem os 308 votos que precisa para aprovar outra reforma criminosa, que é a da Previdência. 
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Então, qual é a notícia de hoje? Vou concluir bem rapidamente, Sr. Presidente. Temer está 

demitindo CCs indicados pelos Deputados que votaram "não" à reforma trabalhista. O nome 

disso, senhores e senhoras, é retaliação! E quando um Governo parte para a retaliação, todo 

mundo sabe que é porque já não tem mais nada a perder. Já chegou ao fim. 

Este Governo tem pressa. Este Governo sabe que a qualquer momento pode ser varrido do 

mapa. Eu quero fazer um alerta à maioria desta Câmara: saiam dessa correria desesperada 

em que Temer os meteu. Essa correria já fez estragos demais: já precarizou salários e tantas 

outras coisas.  

O recado que eu quero deixar, nestes últimos segundos, é aos nossos colegas Deputados: se 

S.Exas. não entenderem isso e não abandonarem este Governo, em muito pouco tempo 

também serão rejeitados tanto quanto ele. E ele tem uma rejeição de 95%.  

Peço que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o pronunciamento de V.Exa. no 

programa A Voz do Brasil, Sr. Deputado. 

Eu gostaria de dizer aos Deputados que nós temos que fazer um acordo. A obstrução é 

legítima, façam-na mesmo, e eu concordo com isso. Agora, digo a quem acabar de falar: 

vamos registrar a presença para não termos problema. Está certo, Deputado Bohn Gass? E 

agradeça ao Deputado Henrique Fontana por eu lhe conceder mais tempo. Se fosse outro, eu 

não daria, não. Ele é do PT do Rio Grande do Sul. Então, agradeça a ele.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Temer finge que não liga para os 95% de rejeição de 

seu Governo. Men-ti-ra! 

A verdade é que o Planalto inteiro e o próprio Temer estão desesperados. Eles sabem que a 

máscara já caiu. 

A greve do último dia 28 teve um mérito que foi muito além dos protestos. A greve serviu para 

que, hoje, nenhum brasileiro desconheça o fato de que o Governo Temer está assaltando os 

trabalhadores. 

Pensem: qual era a notícia uns dias antes da votação da reforma trabalhista? Que Temer 

estava recebendo pessoalmente Deputados e perguntando a cada um deles: "Como eu posso 

ajudar?" 

Bem, com esse "toma lá, dá cá", Temer aprovou a reforma. 

Mas o resultado ficou muito aquém do que o Planalto queria: 296 votos a favor. Ou seja, hoje, o 

Governo não tem os 308 votos que precisa para aprovar a outra reforma criminosa, a da 

Previdência. 

Então, qual é a notícia de hoje? Que Temer está demitindo os CCs indicados pelos Deputados 

que votaram "não" à reforma trabalhista. 

O nome disso, senhores e senhoras, é re-ta-li-a-ção! E quando um governo parte para a 

retaliação, todo mundo sabe: é porque já não tem mais nada a perder. Já chegou ao fim. 
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Este Governo tem pressa. Este Governo sabe que a qualquer momento pode ser varrido do 

mapa. 

Mas eu quero fazer um alerta à maioria desta Câmara: saiam dessa correria desesperada que 

Temer os meteu. Essa correria, senhores e senhoras, já fez estragos demais: já precarizou 

salários, já roubou direitos básicos do trabalhador e agora quer condenar as pessoas a não se 

aposentarem nunca mais. 

Então, quero alertar esta maioria governista: saiam dessa correria e parem de repetir que o 

Governo é valente porque enfrenta os problemas. Isso já não cola mais. O povo já entendeu 

que este é um Governo covarde, que só retira direitos de quem tem menos. 

Se os senhores não entenderem isso logo e abandonarem este Governo, em muito pouco 

tempo serão tão rejeitados quanto Temer.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos à sociedade brasileira pela participação na greve geral de 28 de abril. Defesa da 

tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer e da Câmara dos Deputados para 

apresentação e votação das propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Regozijo com 

a liderança do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto nas 

eleições presidenciais de 2018, segundo pesquisa de opinião do Datafolha. Pedido ao Juiz 

Federal Sergio Moro de esclarecimento quanto à possível candidatura do magistrado à 

Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente 

Carlos Manato. Foi com grande alegria que ouvi meu colega conterrâneo Deputado Elvino 

Bohn Gass. 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, cidadãs e cidadãos que acompanham mais esta 

sessão da nossa Câmara Federal, eu subo à tribuna para saudar e cumprimentar a amplíssima 

maioria do povo brasileiro, que promoveu, na última sexta-feira, a maior greve geral da história 

do Brasil, Deputado Wadih Damous. 



 

1229 
 

Essa greve geral traz um recado político claro ao Governo Temer: o recado de que este 

Governo não tem legitimidade. E traz um recado também para esta Câmara Federal: a nossa 

Câmara Federal também não tem legitimidade, neste momento, para votar o conjunto de 

alterações que está pretendendo votar, como a reforma trabalhista - infelizmente, já votou na 

semana passada, e espero que o Senado freie lá a votação - e a antirreforma da Previdência. 

Há uma espécie de obsessão, Deputado Carlos Manato, do atual Governo. Temer tenta levar a 

sua base - e sinto que essa base está diminuindo de tamanho - a uma cruzada contra o 

trabalhador, contra os mais pobres, como se o trabalhador e o cidadão mais pobre do País 

fossem culpados pelos problemas que nós enfrentamos no Brasil, Deputado Leônidas Cristino. 

Do meu ponto de vista, a greve geral marca o momento de alteração na conjuntura política do 

País. Já a votação da antirreforma trabalhista mostrou que o Governo não tem 308 votos para 

aprovar a reforma da Previdência. E, depois da greve geral, vão diminuir os votos do Governo. 

Por fim, eu gostaria de abordar a pesquisa do Datafolha do último domingo, que tem duas 

características centrais. A primeira delas é a absoluta liderança do Presidente Lula. E espero 

que não se cometa o golpe dentro do golpe: impedir Lula de ser o nosso candidato a 

Presidente da República. 

A segunda característica, que está de forma clara na pesquisa - e nós temos que pedir ao Juiz 

Sergio Moro que se pronuncie publicamente -, é que o nome do Juiz está sendo sondado como 

pré-candidato a Presidente da República. Eu não tenho nada contra a candidatura de João, de 

Maria ou de José. Eu, como alguém comprometido com a democracia, quero enfrentar sim, na 

disputa democrática do voto, qualquer candidato da Direita brasileira. Não há problema em 

enfrentá-lo. Agora, Deputada Jô Moraes, eu preciso - e peço 1 minuto ao Deputado Carlos 

Manato - pedir desta tribuna ao Juiz Sergio Moro que decida se é juiz para julgar o candidato 

preferido do povo brasileiro a Presidente da República, que é o Presidente Lula, ou se é 

candidato a Presidente da República. 

É um desrespeito com a democracia do País, com o papel dos diferentes Poderes, um juiz 

estar usando a sua toga, em muitos momentos, para ações seletivas e persecutórias contra o 

Presidente Lula, e, ao mesmo tempo, ser o candidato da Direita brasileira a Presidente. 

Sinceramente, se aqueles que aplicaram o golpe tivessem o mínimo de coerência, eles 

assumiriam a chapa: Temer, Presidente; Aécio, Vice-Presidente; e manteriam a coligação 

golpista para irem às urnas na eleição, que deve ser antecipada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito de mobilização nacional contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 

Repúdio à repressão policial contra manifestação no Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, por determinação do Governador Luiz Fernando Pezão.  

________________________________________ 

O SR. CHICO D'ANGELO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria, 

primeiro, parabenizar a população brasileira pela mobilização que ocorreu no Brasil, em todo o 

País. 

Essa mobilização sinaliza para este Governo golpista que a população brasileira começa a 

tomar consciência, progressivamente, de que essas reformas, seja a trabalhista, seja a da 

Previdência, vendidas em propagandas na televisão como algo que beneficiará a população, 

não farão isso de fato. O Datafolha já mostra que a população não está caindo nessa 

esparrela. A reforma trabalhista vem contemplar o interesse do grande capital. 

Mas eu queria também fazer um comentário sobre algo muito grave de que fui testemunha 

ocular no Rio de Janeiro. 

Para concluir o dia da greve geral, estava programada, na cidade uma grande manifestação 

em todas as ruas do centro. Eu estava em frente à Assembleia Legislativa e vi toda a rua 

tomada por uma manifestação pacífica de aposentados e professores, que nem salário estão 

recebendo do Pezão, profissionais de saúde, servidores do Ministério do Trabalho. 

Surpreendentemente, quando a manifestação começou a sua caminhada, ouvimos uma salva 

de fogos - eu nem entendi aquilo -, e imediatamente depois vimos vários policiais em todas as 

ruas, numa verdadeira tocaia para a população, jogando bomba em pessoas idosas inclusive. 

O Governador Pezão ficou 2 semanas aqui falando manso com os Deputados, pedindo-lhes 

recursos, porque o Estado está falido. Ele e o seu grupo do PMDB que governam o Rio de 

Janeiro há vários anos quebraram o Estado, e nós sabemos como: fazendo desonerações para 

grandes empresas. Durante anos fizeram essas desonerações, com negociatas por trás, e 

acabaram quebrando o Estado. 

Ficou aqui o Pezão falando manso com os Deputados, pedindo-lhes que votassem o socorro, e 

na sexta-feira fez aquela covardia, um verdadeiro massacre contra a população. E eu estava lá 

e vi. Várias pessoas são testemunhas de que não houve nenhuma provocação. A ordem foi do 

Governador Pezão. 

Aliás, a Patrícia Pillar colocou no seu Twitter hoje de manhã uma pergunta: "A mando de quem 

a PM se comportou com tamanha truculência?" Uma bibliotecária do Ministério Público teve 

que ser atendida no Hospital Souza Aguiar. A mando de quem? A mando do Governador 

Pezão, porque é ele quem manda a PM fazer aquelas truculências que foram feitas no Rio de 

Janeiro. 
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Ele está querendo agradar ao Temer; mostrar serviço. Por isso ele fez essa covardia. Ele é um 

Governador completamente desmoralizado, com uma gestão que praticamente acabou, não 

paga seus funcionários e quer puxar saco do Presidente Temer. 

Então, para mostrar serviço, em vez de combater a criminalidade, que aumenta de maneira 

absurda no Rio de Janeiro, ele coloca a polícia para perseguir trabalhadores, professores, 

médicos e funcionários públicos. 

O Temer e o Pezão se preparem, pois a próxima manifestação do Rio de Janeiro será muito 

maior. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com êxito da greve geral de 28 de abril no Brasil, sobretudo no Estado de Minas 

Gerais. 

________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer o 

registro do sucesso da greve geral da última sexta-feira. Pesquisei e acompanhei em todos os 

Estados brasileiros o seu pleno êxito. Acreditamos que mais de 40 milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras paralisaram suas atividades para manifestar a sua indignação perante as 

antirreformas que o Governo ilegítimo de Michel Temer encaminhou para esta Casa. 

Quero também registrar que em Minas Gerais, o nosso belo ato - feito debaixo de chuva - 

contou com a presença de todas as categorias. Foi algo muito representativo e, de fato, 

demonstrou que o nosso Estado é contra esse desmonte da previdência pública e da lei 

trabalhista. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Ameaça à democracia por repressões policiais contra manifestações no Brasil. Repúdio a 

especulações acerca do apoio à intervenção militar pelo Comandante do Exército, Eduardo 

Dias da Costa Villas Bôas.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

caros Deputados, queridas Deputadas, sem dúvida nenhuma a sociedade brasileira tem que 

fazer a discussão de como assegurar o seu compromisso com a democracia, de como 

assegurar que o conjunto da sociedade possa debater saídas para a grave crise que 

enfrentamos, sem que haja violência, particularmente no grau que presenciamos nesses 

últimos dias. 

A situação do jovem Mateus, de Goiás, é a expressão maior de que é absolutamente 

inadmissível que uma pessoa seja golpeada por um cassetete - que rachou em duas partes, 

tamanha a violência empregada - apenas por estar participando desse processo. 

Ao mesmo tempo, nós temos que fazer um pacto para garantir que o conjunto da sociedade 

participe e debata os conflitos que estão em curso, as ameaças de projetos que lhe tiram 

direitos fundamentais. Nós temos que estar atentos também para outras manipulações que 

ameaçam a democracia. 

Sras. e Srs. Deputados, mais recentemente os meios de comunicação - inclusive alguns 

grandes, embora a maioria sejam sites insignificantes - tentam fazer especulações em relação 

a alterações no comando do Exército. Essas especulações devem ter de nossa parte o mais 

absoluto repúdio.  

Eu vi um vídeo no WhatsApp que transforma, transgride as palavras do comandante do 

Exército, na sua entrevista ao jornal Valor Econômico. 

No dia 19, o Dia do Exército, o Comandante Villas Bôas pronunciou as seguintes palavras: 

"Não há atalhos fora da Constituição". Além disso, ainda acrescentou em suas palavras: 

"Temos fé nos valores da democracia, na nossa gente, na resiliência que nos fez vitoriosos 

tantas vezes e na cordialidade que requer respeito às desigualdades e diferenças". 
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As especulações que estão sendo feitas têm que ser combatidas. Enquanto membro da 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, requeiro investigação dura, porque 

essas especulações estimulam transgressões e o absoluto desrespeito à democracia. 

Quero registrar toda a minha solidariedade ao Comandante Villas Bôas, que está conduzindo o 

processo corretamente, dentro dos marco e critérios constitucionais, dentro das funções 

estabelecidas pelas Forças Armadas, dentro da sua hierarquia, da sua atividade e do seu 

plano. 

É um absurdo que se tente jogar a sociedade contra as Forças Armadas. Um atentado contra a 

democracia é especulado quando se diz que o comandante quer a intervenção militar se não 

houver qualquer estágio de desenvolvimento em respeito às instituições. 

Eu queria que o meu pronunciamento fosse divulgado pelos meios de comunicação desta 

Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estranhamente, nos últimos dias, diferentes órgãos de 

comunicação, inclusive sites virtuais, passaram a fazer especulações sobre a sucessão no 

comando do Exército. Chegaram ao absurdo de disparar no WhatsApp uma montagem da 

entrevista do General Villas Bôas ao jornal Valor Econômico. Usaram a sua imagem e 

deturparam inteiramente as suas palavras, forjando ameaças "antidemocráticas", entre aspas, 

que não integram o conteúdo da matéria.  

Ao longo desse período mais recente, o Comandante do Exército brasileiro, o General Villas 

Bôas, tem insistentemente reforçado o compromisso constitucional das Forças Armadas. Em 

19 de abril, na solenidade que homenageava o Dia do Exército, ele fez questão de declarar: 

"Não há atalhos fora da Constituição!". E acrescentou: "Temos fé nos valores da democracia, 

na nossa gente, na resiliência que nos fez vitorioso tantas vezes e na cordialidade que requer 

respeito às desigualdades e diferenças".  

Em recente entrevista à revista Veja, quando tornou público seus problemas de saúde, Villas 

Bôas reafirmou os compromissos constitucionais do Exército. Ao comentar as pontuais 

atividades junto à segurança pública, ele defendeu: "Preocupa-me a banalização do emprego 

das Forças Armadas. As pessoas não entendem que nossa atuação não é policial. Quando 

estávamos na Favela da Maré, no Rio, via o nosso pessoal de capacete e colete, armado, na 

rua, ao lado de crianças e senhoras. É terrível essa disfunção. Estamos ali com arma apontada 

para brasileiros? É absolutamente inadequado. Embora seja constitucional, é inconveniente e 

inadequado, além de ineficaz".  

Com restrições de saúde, mas no exercício de sua função, o General vem conduzindo sua 

sucessão institucional nos marcos dos critérios estabelecidos pelas normas constitucionais 

próprias dos integrantes da Força, na hierarquia de carreira e na plena atividade junto à tropa.  

As insistentes especulações da mídia sobre alterações no comando do Exército, incluindo 

citações de nome, criam um clima de incertezas democráticas que podem contaminar a relação 

de respeito e confiança que a sociedade mantém com as Forças Armadas, nos dias atuais. 

Isso contribui mais ainda para desconstruir um possível pacto institucional de respeito à 

legalidade democrática que o Brasil precisa garantir para atravessar a dura realidade presente.  



 

1234 
 

Pretendo, como membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 

representar junto aos órgãos competentes, exigindo a investigação sobre o vídeo que usa 

imagens e textos deformados de ameaças antidemocráticas.  

A democracia não é um brinquedo elétrico que pode ser desligado por algum aventureiro que 

quer usurpar, para seus abjetos fins, o futuro de um geração de brasileiros.  

Só na democracia encontraremos a saída.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homenagem póstuma ao cantor cearense Belchior. Defesa de retirada, pelo Presidente da 

República, Michel Temer, da proposta de reforma previdenciária em face de contrariedade da 

maioria da população brasileira à realização de mudanças na Previdência Social. 

________________________________________ 

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

homenagem ao Belchior, a quem conheci em Fortaleza. Junto com a Lurdinha, que vinha do 

Maranhão, assumimos a missão de recuperar pessoas em situação de prostituição na cidade.  

Nós nos encontrávamos na Diocese de Fortaleza e de lá íamos para um local perto do mar, 

onde se concentrava a prostituição. Belchior era acadêmico de Medicina, eu era acadêmico de 

Pedagogia, e nós criamos um grupo. Todos os sábados, tínhamos a preocupação de discutir, 

planejar e sair em campo.  

Lamento que Belchior tenha tido esse final no Rio Grande do Sul, com dificuldades para voltar 

a ser o grande artista e compositor que sempre foi. Muito tristemente, entrou em depressão e 

foi levado a deixar a sua carreira.  

Lembrando a amizade e a ligação que muitos de nós tínhamos com ele, é mais do que justo 

deixar registrada a nossa solidariedade à família do grande compositor, grande cantor, grande 

amigo, pessoa que se relacionava bem com todo mundo.  
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Sr. Presidente, esta Casa deve ter visto a quantidade de pessoas nas ruas neste fim de 

semana, protestando contra o que nós estamos fazendo. São contra a reforma da Previdência 

71% dos brasileiros. Será que o povo está errado e nós estamos certos? Setenta e um por 

cento da população não quer essa reforma da Previdência, mas 513 Deputados acham que 

estão com a razão, e não o povo. 

Aí, eu questiono: nós representamos o povo ou os grupos econômicos? Acho que um 

Presidente que tem 71% da população contra um projeto de sua autoria deveria tomar a 

iniciativa de retirar esse projeto, para não deixar seus apoiadores em situação difícil. Podem 

aprovar a reforma, mas, nas eleições, o povo vai descontar, porque está começando a 

entender que isso está errado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Congratulações aos brasileiros participantes de greve geral no dia 28 do corrente mês. 

Repúdio ao uso de violência pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro contra 

manifestantes.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

eu subo à tribuna, em primeiro lugar, para parabenizar os 40 milhões de brasileiros que, no dia 

28 de abril, foram às ruas para participar da greve geral convocada pelas centrais sindicais e 

pelos movimentos sociais organizados em protesto contra esse Governo. O que podemos 

verificar com isso é que a população brasileira começa se conscientizar.  

Primeiro, o Governo aprova uma emenda constitucional que congela gastos, congela gastos 

com a saúde, congela gastos com educação, congela gastos com segurança. Depois, toma 

iniciativas que visam condicionar as outras políticas a essa PEC que aprovou aqui nesta Casa, 

entre elas, a terceirização ampla e irrestrita. Em seguida, coloca em marcha ações para votar, 
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liquidar, acabar com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e agora quer acabar com o 

direito do trabalhador brasileiro de se aposentar.  

Então, a consciência nacional se levantou e, em alto e bom som, em boa hora, gritou que não 

aceita essa imposição. Há um problema aqui de DNA: para propor essas mudanças, o Governo 

tem que ser legítimo, tem que estar respaldado pelo voto popular. 

Essas propostas precisam ser debatidas na época da campanha eleitoral. Não conheço aqui 

no Congresso Nacional nenhum Parlamentar que tenha colocado em seu panfleto de 

campanha que ia votar o fim da aposentadoria do trabalhador, que ia votar pela terceirização, 

que ia votar pelo fim da CLT.  

Então, nós estamos aumentando e muito o fosso que nos separa da realidade do dia a dia das 

cidades brasileiras. Essa realidade está distante do Parlamento brasileiro. Mas temos que 

encurtar essa diferença; temos que diminuir esse fosso. 

Dedico esse tempo final para lamentar profundamente o ocorrido no Rio de Janeiro. Se a 

Polícia Militar está nervosa, se a Polícia Militar está insatisfeita, porque está diante da 

possibilidade real de não receber salário, não é em cima do trabalhador que está protestando 

para mudar essa realidade que ela tem que agir de forma violenta, de forma covarde. Ela 

perseguiu os manifestantes com bombas, com gás lacrimogênio. Sr. Presidente, é inaceitável 

que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tenha agido com essa violência, com essa raiva, com 

esse ódio. Isso é inaceitável! 

A Polícia existe para colocar ordem em uma situação como a que nós estamos vivendo hoje, 

no Rio de Janeiro. Nas principais vias de acesso, como a Washington Luís e a Avenida Brasil, 

o trânsito de carros foi suspenso, porque, durante muitas horas, enquanto ônibus eram 

queimados, as pessoas não tinham para onde ir, onde se abrigar, diante da chuva de tiros que 

lá ocorria. 

Então, nós queremos apoiar a Polícia para reprimir ações como essas que estão ocorrendo 

hoje no Rio de Janeiro. Mas não o faremos, quando de forma violenta, a Polícia partir para 

cima dos trabalhadores que estão legitimamente protestando em defesa dos seus direitos. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Sucesso da greve geral realizada em 28 de abril passado. Solidariedade ao Deputado Aluisio 

Mendes, acusado de incitação à violência no Estado do Maranhão. Necessidade de adoção de 

medidas pelo Governo Federal para contenção de conflitos entre indígenas e pequenos 

produtores rurais em Municípios do Estado do Maranhão.  

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, todos aqui viram, no último final de semana, os noticiários sobre a grande 

greve geral que ocorreu na sexta-feira.  

Muitos tentaram deturpar essa greve geral achando que era uma manifestação que cobrava 

aglomerações, que cobrava a movimentação de agrupamentos em alguns centros do Brasil. 

Foram quase 300 cidades em que houve adesão direta a esse grande movimento. A greve, por 

si só, já está dizendo: ela para; ela não aglutina. É diferente de uma manifestação.  

Então, a greve funcionou, sim, foi um sucesso, mesmo sabendo que houve denúncias 

concretas de vários tipos de violência - houve violência urbana nas cidades onde aconteceu 

enfrentamento com os participantes do movimento.  

O que me traz à tribuna nesta noite não é a violência urbana, porque aqui todos acompanham 

os fatos e estão sabendo o que está acontecendo, mas, sim, a violência rural.  

Nesse final de semana, a grande mídia deu grande repercussão - e ainda o está fazendo - ao 

episódio que aconteceu na cidade de Viana, no nosso Estado, o Maranhão: o conflito dos 

indígenas com os não indígenas, ou os pequenos produtores daquela região.  

Eu vi também na imprensa, Sr. Presidente, que um dos Deputados da bancada do Maranhão - 

ele deve estar aqui -, o Deputado Aluisio Mendes, foi citado como um dos que estavam 

incitando o movimento lá. 

Deputado Aluisio Mendes, V.Exa. sabe que nós não somos do mesmo grupo, nós somos 

adversários políticos no Estado, mas eu venho aqui trazer a minha solidariedade a V.Exa.  

Primeiro, porque, desde o mandato passado, eu venho denunciando - denunciando! - a 

possibilidade de conflito por conta da questão das terras indígenas no Maranhão.  

Ao consultarmos as notas taquigráficas da Casa veremos que, já no mandato passado, nós 

denunciamos o abuso, lá em São João do Caru, com a questão do povo awá-guajá. 

Denunciamos a forma como trataram os nossos pequenos produtores de lá, que até hoje estão 

despejados e não têm para onde ir. Famílias estão hoje passando fome, e ninguém faz nada. 

Eu já vim à tribuna denunciar a imensa grosseria que pode acontecer lá em Amarante, na 

Reserva Governador: querem aumentar a reserva indígena do Município de Amarante; se 

aumentarem, serão 20 mil pessoas da cidade que poderão ser atingidas.  

Estou daqui acompanhando direto essa matéria. É claro que não preciso vir toda hora à 

tribuna, porque estou pedindo audiências, estou pedindo reuniões, mas estou acompanhando 

atentamente a situação lá na cidade de Amarante. 
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E, quanto ao que ocorreu na cidade de Viana, eu vi várias vezes o Deputado Aluisio Mendes e 

outros colegas políticos alertando a FUNAI, alertando as autoridades, dizendo que aquilo ali ia 

dar em conflito - e pode haver mais conflito ainda daqui para frente. 

É óbvio que a grande imprensa se movimenta depois que o caldo está derramado. Ainda bem 

que não morreu ninguém - graças a Deus! Mas ali, do jeito que está, é óbvio que podem 

acontecer problemas a qualquer momento, não só em Viana, mas também em São João do 

Caru, onde ainda há conflitos, e na Reserva Governador, na cidade do Amarante, assim como 

em várias outras regiões dentro do nosso Estado. 

Portanto, essa não é uma matéria de disputa política. Esse é um assunto de união, de todos. 

Precisamos convocar e mobilizar o Governo Federal para que faça com que a FUNAI exerça 

de verdade o seu trabalho, coisa que ela não faz. E, quando chega lá dentro do Estado, pelo 

menos no nosso, ela já chega criminalizando o pequeno produtor. Aí fica esse imbróglio, e não 

se sabe, na verdade, quem tem razão. 

O que nós queremos, Sr. Presidente? Que a nossa comunidade indígena, de diferentes etnias, 

seja preservada, assim como o nosso produtor, que faz o Brasil produzir.  

Tem de haver um ponto de equilíbrio. Para que se tenha um ponto de equilíbrio, tem de haver 

Estado, tem de haver Governo funcionando. Se não houver Governo funcionando, é óbvio que 

a balança ficará desequilibrada, e poderemos nos deparar, a qualquer momento, com outros 

noticiários como esse, de agressões e conflitos nas terras indígenas e rurais do Maranhão. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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Sumário 

Defesa de realização das reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. ROBERTO BALESTRA (Bloco/PP-GO. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara ou pela 

Rádio Câmara, acompanhei com bastante atenção e respeito as manifestações que ocorreram 

no País na última semana e também no dia 1º de maio, em que uma das pautas foi a 

discordância em relação às reformas previdenciária e trabalhista que estão em curso. Entendo 

que é natural que mudanças estruturais, como as que estão ocorrendo no País, sofram críticas 
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e oposição, e o cidadão que for contrário a elas tem o direito de se manifestar, desde que de 

forma ordeira e sem desrespeito à lei. 

No entanto, tenho convicção, assim como a maioria dos colegas nesta Casa que votaram pela 

aprovação da reforma trabalhista, de que estamos vivendo um momento ímpar, em que há 

quase um consenso quanto aos gargalos que o País precisa enfrentar. Em quase 3 décadas 

nesta Casa, poucas vezes vi ambiente político para a votação de reformas estruturais que são 

fundamentais e que foram sistematicamente adiadas ao longo dos anos. 

Também acredito que, com o tempo, vamos conseguir comunicar melhor às pessoas a 

urgência dessas reformas e o quanto, a médio e a longo prazo, elas vão contribuir para o 

reequilíbrio econômico e fiscal e para a retomada da geração de empregos no País. Trata-se 

de um processo de convencimento por meio da informação, algo tão sensível nos dias atuais, 

em que, infelizmente, muitos fazem uso das redes sociais para divulgar inverdades e 

disseminar insegurança entre a população. 

Em relação à reforma trabalhista, que já aprovamos aqui, sabemos que não há como fugir da 

necessidade de modernização da nossa legislação. Do contrário, correremos o risco de perder 

competividade e produtividade no mercado global, sendo que já não estamos, infelizmente, 

entre os países mais produtivos. Os mais sérios especialistas são unânimes ao apontar que a 

produtividade é uma das formas mais sólidas de garantir crescimento econômico. Com isso, 

todos ganham. 

Tenho certeza de que, com informação responsável, vamos sensibilizar a população quanto a 

essa necessidade. Afinal, o que todos querem, os que foram às ruas, os setores empresariais e 

também nós, é que nosso País retome o ciclo de desenvolvimento interrompido nos últimos 

anos. A lição aprendida com a maior crise da nossa história é que não há mais saída pela via 

populista, que estrangula as contas públicas de forma irresponsável. Precisamos de reformas 

estruturais, e num futuro próximo, com o resultado delas, ficará claro o quanto foram 

importantes. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que o meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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Artigo de autoria do orador publicado no Jornal Pequeno com conteúdo de crítica ao Governo 

Michel Temer, ao ensejo do transcurso do Dia do Trabalho. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno e dada a 

impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como lido, para efeito de 

registro nos Anais desta Casa, este discurso de minha autoria, publicado no Jornal Pequeno. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Nossa luta não para  

Neste dia 1º de Maio, estarei de novo defendendo o trabalho decente e os direitos do 

trabalhador maranhense. Após as mobilizações grandiosas desta sexta-feira, 28 de abril, nossa 

luta continua: contra os ataques do governo Michel Temer e por mais justiça para o povo 

brasileiro. 

Antes de mais nada, parabenizo os maranhenses que estão lutando pelos nossos direitos, 

conquistados nas últimas décadas com muito suor. Esse é o caminho: o inimigo pode ser forte, 

mas não é invencível. 

No nosso Estado, muitos cidadãos se juntaram à chamada de greve geral e gritaram contra o 

que o atual presidente chama de 'reformas'. Gritamos pelo direito à aposentadoria, contra o 

desmonte da legislação trabalhista e pelos direitos dos indígenas, mulheres, do povo mais 

pobre. 

E são esses grupos os mais atingidos pelas decisões e iniciativas do grupo que está no poder 

desde maio do ano passado. Este é um governo que não representa o povo brasileiro, pois seu 

perfil é dominado por ricos, machistas e brancos. 

Assim, quase tudo que sai do saco de maldades de Michel Temer prejudica a maioria da 

população. A máquina do Estado (federal, estadual, municipal) precisa caminhar no sentido de 

deixar o Brasil menos desigual, oferecendo serviços e oportunidades para quem tem menor 

renda. Na nossa sociedade, a prioridade sempre deve ser para os mais frágeis. 

Isso não é respeitado pelo atual presidente na chamada reforma da Previdência, por exemplo. 

Nesta semana, deputados da base do Governo apresentaram um texto substitutivo ao projeto, 

que serviu mais para confundir do que para deixar mais justa a PEC 287, de 2016. 

A proposta continua a ser extremamente perversa e contrária aos direitos dos futuros 

segurados do INSS e servidores públicos. Em seguida, o presidente sem votos conseguiu a 

aprovar, na Câmara, mudanças na legislação trabalhista. Elas enfraquecem ainda mais o lado 

do trabalhador frente aos empresários. Votei contra esse projeto e seguirei acompanhando o 

assunto no Senado, onde a batalha continua. 

É preciso seguir em frente: cutucando os deputados e senadores, unindo-se em prol dos que 

mais precisam e exigindo propostas que representem o povo do Maranhão e do Brasil. 
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Ainda assim, se formos derrotados no Legislativo, podemos apelar ao Judiciário, via STF, por 

exemplo. No meu mandato, garanto que essa luta não acaba: pode ser antes dos projetos 

chegarem ao congresso, durante as discussões e depois de aprovação. Podemos, por 

exemplo, cobrar o veto de propostas que retiram direitos dos trabalhadores. 

Dia 1º é o Dia do trabalho, data ainda mais importante diante das ameaças aos direitos do 

trabalhador. Converse, discuta, participe. Quem fica parado, não melhora o nosso mundo. Para 

melhorar a nossa cidade e nosso Estado, precisamos da união de todos os maranhenses 

preocupados com o nosso presente e o nosso futuro. 

Se ficarmos parados, muitos deputados e senadores poderão repetir o que fizeram em abril de 

2016: votar pelas suas famílias e não pelos brasileiros. Dia 28 mostramos nossa força. Viva o 

trabalhador-lutador brasileiro! Só pode vencer quem luta. Contem comigo! 

Obrigado. 

 

________________________________________ 
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Pesar com o falecimento do cantor cearense Belchior. Congratulações aos brasileiros 

participantes de manifestações. Repúdio à ocorrência de atos de violência em manifestações.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, somente quero também me solidarizar com os familiares desse grande poeta 

nordestino, cearense, muito amigo do Piauí, o Belchior, que nos deixou com suas maravilhas 

de poesias. Externo, portanto, a nossa solidariedade a todos os seus familiares e à cultura 

brasileira, que fica órfã, com a partida desse grande poeta.  

Aproveito, Sr. Presidente, para parabenizar os quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras 

que foram às ruas. O número foi reconhecido inclusive pela imprensa internacional, como pelos 

jornais The New York Times e Le Monde. Infelizmente, a imprensa brasileira tenta esconder 

algumas verdades. 

Quero, ao mesmo tempo, condenar todo tipo de violência, inclusive a dos infiltrados - o que 

infelizmente é passível do movimento -, que fazem o que não é orientação do movimento, para 

tentar descaracterizar a luta pacífica e belíssima para a qual o povo brasileiro se levantou. Mais 

de 70% do povo diz "não" a essa reforma, porque esta não pode acontecer! 
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Peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta Casa, Sr. 

Presidente. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Êxito da greve geral realizada em 28 de abril. Indignação contra a mídia brasileira pela forma 

de divulgação das manifestações. Críticas ao Governo Michel Temer. Liderança do ex-

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto nas 

eleições presidenciais de 2018. Repúdio à repressão, pelas Polícias Militares dos Estados, de 

manifestantes durante atos públicos contra as propostas do Governo Federal de reformas 

trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 4 dias após a greve geral e 1 dia depois do Primeiro de 

Maio, data que marca a luta dos trabalhadores no mundo inteiro, data para a qual convergem 

manifestações de todas as correntes do mundo todo, de todos os pontos do planeta, eu quero 

reafirmar que 40 milhões de trabalhadores no Brasil pararam suas atividades no dia 28 abril. 

Isso não é pouca coisa. Nas últimas 4 décadas, foi o dia de maior greve, de maior paralisação 

de atividades e manifestações ocorrido neste País.  

Como disse o blogueiro Altamiro Borges, a mídia internacional humilhou a mídia nativa. Eu 

sinto vergonha da grande mídia brasileira - vergonha! Ao mesmo tempo, sentimos a indignação 

que pode sentir qualquer pessoa que viveu por dentro esse movimento e o processo de sua 

construção.  

A mídia brasileira estava orientada a não falar a palavra "greve", a utilizar a palavra "fracasso" 

e a mostrar apenas as cenas de violência. 

Isso não foi dito por mim, foi dito por jornalistas de dentro da redação do sistema Globo. Aliás, 

confirma essa visão o jornalista Florestan Fernandes Júnior, que colocou uma mensagem nas 

suas redes sociais, dizendo que, quando ele era funcionário da Globo, no período da ditadura, 

ele não podia falar sobre D. Hélder Câmara, não podia falar a palavra "ditadura" e não podia 

falar a palavra "greve" - tinha que falar "paralisação".  
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Hoje isso se repete. A orientação é a negação da realidade. Só que quando se vê o The New 

York Times, a BBC latino-americana, o Le Monde, a agência chinesa, enfim, os jornais do 

mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, as redes sociais do mundo inteiro, constata-se que 

eles reconhecem o sucesso do movimento, da greve geral de 28 de abril. Todos a reconhecem. 

Janio de Freitas escreveu artigo mostrando o vigor da luta dos trabalhadores e das 

trabalhadoras brasileiras. André Singer fala da guerra de classes que está instalada no Brasil. 

Aliás, as pesquisas demonstram o porquê da paralisação: Michel Temer é rejeitado por 92% da 

população, e 82% dizem assim: "A economia piorou". Ora, alguém imagina que não haverá 

greve contra um Governo desses? 

Aliás, Deputado Assis, Deputado Daniel, Deputado Moisés, é importante dizer que este 

Governo está conseguindo consolidar a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. O povo sente 

saudades de Lula pelos seus méritos, que foram muitos, os méritos do seu Governo, do nosso 

Governo, e também por causa do desastre do atual Governo, não apenas do ponto de vista da 

situação da economia e do desmonte do Estado brasileiro e das áreas estratégicas do Brasil, 

mas também porque nele há muitos envolvidos nas denúncias de corrupção, como os que 

sustentaram o impeachment - o próprio Michel Temer e seus Ministros. 

O movimento pró-impeachment não consegue mais sustentar este Governo. A mobilização do 

dia 26 de março foi um fracasso, um total fracasso. Agora, nem panela batem mais. Aliás, as 

panelas que bateram nunca estiveram vazias. As panelas não batem mais, nem quando a 

denúncia de corrupção fica clara, porque eles se sentem envergonhados em pegar uma panela 

e ir para a janela, como fizeram em áreas da elite deste País. 

O Presidente Lula lidera em todos os cenários as pesquisas de intenção de votos, apesar do 

massacre midiático que há sobre ele. Aliás, desse massacre o povo já desconfia: "Mas é só 

com ele?" 

Essa realidade que nós vivemos hoje justifica e deixa bem claro o porquê de uma greve geral 

de tanto sucesso. Foi um sucesso estrondoso neste País e, por mais que a mídia negue, por 

mais que a fala desse Presidente chamado Michel Temer tente dizer que a greve geral foi um 

fracasso, porque houve questões pontuais, os Deputados aqui sabem o que aconteceu na sua 

cidade, no seu Estado. Ninguém vai mentir para eles. S.Exas. viveram em todos os Estados 

brasileiros a paralisação de aeroportos, transporte público, indústria e comércio, os bloqueios 

de vias, e isso não foi feito por baderneiros ou por bandidos, foi feito por lideranças de 

movimentos sociais. 

É importante dizer que a reação que os órgãos de repressão tiveram contra esse movimento 

chamaram a atenção em alguns lugares, demonstrando como o ambiente de um estado de 

exceção travestido de democracia permite abusos, os chamados abusos de autoridade, que 

precisam ser limitados neste País. E mesmo a lei vigente de abuso de autoridade já nos dá 

proteção para confrontar esses abusos. 

No Rio de Janeiro, eu estava falando no palco da manifestação, quando a bomba da Polícia 

Militar veio ao palco, sem qualquer tipo de provocação à PM. Essa atitude partiu deles. Partiu 

deles na Assembleia Legislativa e partiu deles na Cinelândia. Eles encurralaram as pessoas na 

Cinelândia, fecharam estações de metrô, jogaram bombas de gás, atiraram balas de borracha 

e agrediram as pessoas dentro do próprio metrô. As pessoas cheiravam gás sem poder 

respirar. E isso tudo sem saída, num verdadeiro cerco à praça da democracia no Rio de 

Janeiro, a Cinelândia. 
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Eu, o Deputado Wadih Damous, o Deputado Glauber Braga e vários Parlamentares - inclusive, 

o Deputado Glauber Braga levou um tiro de bala de borracha na coxa - vamos entrar com uma 

representação contra o Governador Pezão e contra o comandante da PM que liderou esse 

verdadeiro absurdo de indignidade, de truculência e de covardia cometido pelas forças da 

Polícia Militar, no Rio de Janeiro. 

E quanto à Polícia Militar em Goiás, todos nós vimos o que ocorreu com o estudante Mateus. 

Aliás, prestamos nossa solidariedade à família e a ele. Estamos torcendo com toda a energia 

para que ele sobreviva e fique bem. E que o capitão que o agrediu seja preso e julgado, para 

que pague pelo seu crime. Aquilo foi um atentado, uma tentativa de homicídio contra o 

estudante Mateus.  

A mesma coisa ocorreu a militantes do MST, que foram presos em São Paulo: o Juraci, o 

Luciano e o Ricardo. Não há nenhuma prova contra eles de nenhuma atitude criminosa, mas 

eles estão presos. Hoje foram mandados para o presídio. No entanto, é bom dizer que o 

Facebook da Juíza Marcela mostra a presença dela nas manifestações do Vem Pra Rua com o 

boneco do Lula vestido como presidiário. É bom que se veja a atitude política que a 

magistratura tem tido neste País. 

Sr. Presidente, quero reforçar que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária têm uma 

rejeição de mais 80% do povo brasileiro. Não há rejeição só por parte de quem se manifestou. 

Há também a rejeição anônima, a rejeição daqueles que sequer tentaram pegar o transporte 

público e ficaram em casa, esvaziando as ruas da cidade para apoiar a manifestação. A 

pesquisa mostra isso. 

Das emendas apresentadas à reforma trabalhista, 292 foram feitas nos computadores da CNI - 

Confederação Nacional da Indústria, da CNT - Confederação Nacional do Transporte, da CNF - 

Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da NTC&Logística. Foram identificados 

os computadores que originaram as emendas da reforma trabalhista que aqui chegaram contra 

os trabalhadores. 

E agora há a reforma da previdência. Amanhã haverá a votação do relatório na Comissão. 

Essa votação não é referência. É bom dizer ao povo brasileiro, às mulheres e aos homens, que 

para esta Comissão os Deputados são indicados a dedo por seus partidos, e o Líder troca 

quem vacilar, para tentar dar maioria ao Governo. 

Então não se impressionem se amanhã na Comissão o relatório passar. Isso já é esperado por 

todos nós desde o início do debate. O importante vai ser neste plenário. Nós vamos impedir 

que a reforma da previdência alcance os 308 votos. E a reforma trabalhista será bloqueada no 

Senado por ação, por luta e por pressão do povo brasileiro e por uma atuação bastante 

consequente dos Parlamentares. 

Por fim, Sr. Presidente, já que o meu tempo acaba, eu, que sou uma pessoa muito ligada ao 

mundo da cultura, quero aqui, em homenagem ao Belchior, falar apenas uma estrofe de uma 

música dele que tem tudo a ver com o momento que nós vivemos hoje. 

Diz ele em sua música Clamor no Deserto: 

Eh! meus amigos, 

Um novo momento precisa chegar. 

Eu sei que é difícil começar tudo de novo, 
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Mas eu quero tentar. 

Esse é o sentimento da juventude hoje. Esse é o sentimento da luta política que quer de volta a 

democracia, que quer de volta os seus direitos, que não aceita agressões nem da Polícia 

Militar, nem de jagunços, nem de agricultor, contra o trabalhador rural e contra os indígenas, 

como ocorreu recentemente no Mato Grosso do Sul e no Maranhão. 

Eu quero elogiar o Governador Flávio Dino, que reagiu imediatamente, mandando apurar e 

mobilizando o Ministério da Justiça. 

Nós estamos aqui para devolver à sociedade brasileira - mas junto com ela, e não por ela - o 

Estado Democrático de Direito, a liberdade, a democracia e os direitos das mulheres e homens 

trabalhadores deste País, para buscarmos garantir, todos nós, juntos, um futuro para a 

juventude brasileira. 

Muito obrigada, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Obrigado, Deputada Jandira Feghali. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudação aos trabalhadores da região da Serra Gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul, por 

participação em greve geral contra a realização das reformas trabalhista e previdenciária. 

Transcurso do Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 

Reafirmação de posicionamento contrário do orador à realização das reformas trabalhista e 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero fazer aqui 

uma referência e uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras da região da Serra 

Gaúcha e ao movimento sindical pela grande mobilização na greve geral do dia 28. Foi um 

recado dos trabalhadores da Serra Gaúcha não só contra a reforma trabalhista, mas contra a 

reforma da Previdência. 
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Registro que, também no dia 28, comemorou-se o Dia Nacional em Memória das Vítimas de 

Acidentes e Doenças do Trabalho, numa referência àqueles trabalhadores e trabalhadoras que, 

infelizmente, não só perderam a condição física no trabalho, mas também a vida. A eles, fica a 

nossa homenagem aqui. 

Digo também que continuamos na linha de frente da resistência contra a reforma trabalhista e 

contra a reforma da Previdência. 

Era isso o que tinha a dizer.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Obrigado, Deputado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

099.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 02/05/2017-16:06 

Publ.: DCD - 5/3/2017 - 54 ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio às reivindicações do Comitê da Cidadania do Alto Tietê, movimento social coordenado 

por Mirian Santos, no Município de Suzano, Estado de São Paulo. Protesto contra a proposta 

de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

recebi do Comitê da Cidadania de Suzano uma camiseta com a seguinte frase impressionante: 

"Esse rombo ou roubo não é nosso. A Previdência, sim, é nossa". (Mostra camiseta.) 

Nós queremos defender esse movimento e dizer que esse rombo ou roubo não é nosso, que a 

Previdência, sim, é nossa. Realmente precisamos apoiar movimentos como esse, pela 

cidadania do Brasil, como o do Comitê coordenado por Mirian Santos, de Suzano, que quer a 

instalação da CPI da Previdência Social, que já foi instalada no Senado Federal; o combate às 

dívidas das empresas; o combate à sonegação fiscal; a reestruturação da Previdência e sua 

transformação em Ministério; o fim do conceito de previdência solidária; a criação de um 



 

1247 
 

conselho fiscalizador; a garantia da revisão dos benefícios de todos os trabalhadores que se 

aposentaram e foram prejudicados pelo fator previdenciário; o respeito a estatutos e 

aposentadorias especiais, caracterizados os requisitos de penosidade, periculosidade e 

insalubridade; o fim do dinheiro da DRU - Desvinculação de Receitas da União, que é roubado 

da Previdência; e que toda previdência extrateto seja corrigida. 

Após a investigação desses procedimentos e a sua ampla divulgação, que seja feita a 

reorganização do tempo de contribuição previdenciária, respeitados os indicadores de aumento 

da expectativa de vida, por região do nosso País. 

Quero agradecer ao Presidente da sessão, o Deputado Cabo Sabino, que era nosso 

companheiro na Comissão Especial da Reforma da Previdência e foi dela retirado à força 

porque não queria compactuar com aquilo. 

Por isso estamos aqui apresentando esta frase: "Esse rombo ou roubo não é nosso. A 

previdência, sim, é nossa". (Mostra camiseta.) Esperamos poder contar com o apoio daqueles 

realmente comprometidos com essa questão e com os integrantes do movimento de cidadania 

coordenado por Mirian Santos, de Suzano. 

A Previdência é nossa. O rombo e o roubo foram os Governos que fizeram, e não é o 

trabalhador que tem que pagar a conta. 

Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Cabo Sabino. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Leitura do nome de Municípios do Estado do Estado do Rio Grande Sul cuja Câmara de 

Vereadores aprovou moção de repúdio à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal.  

________________________________________ 
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O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado Cabo Sabino. 

Colegas Deputados e Deputadas, eu decidi, no meu gabinete, que leria daqui, para o Brasil 

inteiro ouvir, principalmente o Rio Grande do Sul, o nome dos Municípios cujas Câmaras de 

Vereadores aprovaram moções de repúdio à proposta de reforma da Previdência Social que 

Michel Temer mandou para esta Casa. 

Eu vou passar a ler o nome dos Municípios cuja moção de repúdio recebi no meu gabinete ou 

foi enviada para o gabinete do Senador Paulo Paim. Eu presido a Frente Parlamentar em 

Defesa da Previdência Social Rural, e o Senador Paim representa a Comissão Mista - 

composta por membros do Senado e da Câmara - destinada a discutir a questão da 

Previdência. 

Os Municípios cuja Câmara de Vereadores já aprovou a moção de repúdio são os seguintes: 

Alecrim; Antônio Prado; Aratiba; Arvorezinha; Balneário Pinhal; Barra do Quaraí; Boa Vista do 

Incra; Bom Retiro do Sul; Brochier; Butiá; Caiçara; Camaquã; Campina das Missões; Campo 

Belo do Sul; Campos Borges; Canoas; Capão Bonito do Sul; Centenário; Cerro Grande do Sul; 

Cerro Largo; Condor; Coronel Pilar; Coxilha; Cruzeiro do Sul; Dois Irmãos; Erechim; Erval 

Seco; Estação; Estância Velha; Esteio; Estrela Velha; Eugênio de Castro; Garibaldi; Gaurama; 

Giruá; Guaporé; Horizontina; Humaitá; Ibirubá; Ijuí; Imigrante; Jaguarão; Júlio de Castilhos; 

Jóia; Linha Nova; Marcelino Ramos; Miraguaí; Montenegro; Nova Boa Vista; Nova Hartz; Nova 

Palma; Nova Petrópolis; Nova Ramada; Nova Roma do Sul; Nova Santa Rita; Novo Xingu; 

Novo Hamburgo; Novo Machado; Paim Filho; Paraíso do Sul; Pareci Novo; Paulo Bento; Porto 

Lucena; Pejuçara; Pinheiro Machado; Pirapó; Piratini; Planalto; Porto Mauá; Porto Xavier; 

Presidente Lucena; Progresso; Redentora; Rodeio Bonito; Ronda Alta; Salvador do Sul; Santa 

Cruz do Sul; Santa Rosa; Santo Antônio da Patrulha; Santo Antônio das Missões; Santo 

Antônio do Palma; Santo Augusto; Santo Cristo; São Borja; São Francisco de Paula; São 

Leopoldo; São Lourenço do Sul; São Paulo das Missões; São Pedro das Missões; São Pedro 

do Sul; Sapiranga; Sarandi; Sede Nova; Sinimbu; Taquara; Tiradentes do Sul; Toropi; Torres; 

Três Cachoeiras; Três Passos; Trindade do Sul; Ubiretama; União da Serra; Unistalda; 

Uruguaiana; Venâncio Aires; Vespasiano Correa; Viamão e Victor Graeff. 

São 109 os Municípios que já estão protocolados no meu gabinete e no do Senador Paim. Os 

Municípios, por intermédio das Câmaras Municipais de Vereadores, debateram, discutiram e, 

ao conhecerem o projeto que tira direitos da área da Previdência Social, aprovaram uma 

moção de repúdio contra o projeto do Presidente Michel Temer. 

Quero dizer, desta tribuna, aos Municípios dos quais ainda não recebi a moção ou cuja moção 

foi enviada e ainda não foram catalogados que, na próxima semana, divulgarei o nome de 

todos aqueles que forem aprovar moção ou cujo nome ainda não foi divulgado no dia de hoje. 

Agradeço por esta oportunidade, Deputado Cabo Sabino, que está na Presidência dos 

trabalhos neste momento. 

É importante dizer que essas moções são aprovadas por unanimidade. Tenho certeza de que 

vários colegas, Deputado Henrique Fontana, têm conversado com Vereadores do PMDB, do 

PP, do PSDB, do Democratas, do PTB e com colegas do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, 

partidos que já têm posição contrária. São os Vereadores que estão lá na ponta, com o povo. E 

os colegas não têm condições de falar com os eleitores, com a comunidade, e aqui tirar 

direitos. Eles fazem a campanha eleitoral nos Municípios. 
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Ao ler essa lista dos Municípios cuja Câmara de Vereadores já aprovou moção de repúdio, 

quero estimular os demais a fazerem o mesmo. Estarei aqui divulgando o nome deles para o 

País, especialmente para o Rio Grande do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Obrigado, nobre Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito da greve geral de trabalhadores no Brasil contra as propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária apresentadas pelo Governo Federal. Participação do orador em atos públicos 

nos Municípios de Serra Preta e Salvador, Capital do Estado da Bahia. Repúdio a projeto de lei 

de autoria do Deputado Nilson Leitão sobre as relações de trabalho no campo. Expectativa de 

rejeição pela Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

sobre alteração nas regras da Seguridade Social.  

________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, gostaria que fosse dada ampla divulgação, em especial no programa A Voz do 

Brasil, a esta comunicação que vou fazer.  

Na última sexta-feira, nós tivemos uma grande demonstração do que as pesquisas de opinião 

feitas no Brasil já dizem: de que o povo brasileiro é contra a revogação das aposentadorias - 

porque o que foi proposta não é reforma previdenciária - e contra a reforma trabalhista 

aprovada nesta Casa que retira direitos dos trabalhadores e que nos remete à década de 40 - 

é, portanto, um atraso. Nas ruas, vimos grande adesão à greve geral. 

Eu participei das manifestações em Salvador e também estive no Município de Serra Preta, no 

interior do Estado da Bahia. Vi que não só nas grandes cidades, como a nossa Capital, mas 

também nas pequenas cidades houve participação. Houve grande participação de 

trabalhadores rurais, professores e da comunidade de Serra Preta.  

Quero parabenizar o Vice-Prefeito de Serra Preta e também Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Serra Preta, o companheiro Braquistone, e a 
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companheira Lília, representante do APLB- Sindicato, pela grande manifestação. É o povo da 

Bahia dizendo "não" à reforma previdenciária, dizendo "não" à reforma trabalhista.  

Como se isso não bastasse, um projeto que tramita nesta Casa, Deputado Daniel Almeida, que 

é da nossa bancada e trata das questões trabalhistas, dispõe sobre as relações de trabalho no 

campo. Essa proposta, do Deputado Nilson Leitão, representa um atraso secular. Está sendo 

reintroduzido no Brasil o feudalismo. Agora se pode pagar a trabalhador rural não só com 

salário, tal como é o trabalho assalariado do desenvolvimento capitalista, mas também com 

posse de terra. O projeto prevê também a extensão da jornada de trabalho, em certas 

condições, para além de 12 horas e a retirada do repouso semanal remunerado dos 

trabalhadores rurais. 

Chamo a atenção da CONTAG, das FETAG, dos trabalhadores rurais, com os quais meu 

mandato tem muita ligação, para o fato de que esse é um retrocesso secular. Essa política que 

querem estabelecer para o campo brasileiro representa o retorno do feudalismo e do escambo, 

a troca de mercadoria por mercadoria. Isso é um absurdo! E ainda chamam isso de 

modernização e de possibilidade de abertura do mercado de trabalho brasileiro! 

O Brasil está dando passos largos para sair da modernidade e voltar à Idade Média, ao 

feudalismo, quando era possível prender o trabalhador pelas relações da terra e não pagar 

salário, mas, sim, trocar salário por... 

(Desligamento automático de microfone.) 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES - As manifestações de que participamos, na última sexta-

feira, deram grande demonstração da mobilização do povo brasileiro e da ofensiva contra os 

trabalhadores.  

Este Governo dá demonstração clara, parece-me, de que veio para se vingar dos 

trabalhadores pelas poucas conquistas, mas fundamentais, que foram obtidas nos últimos 12 

anos. 

Conclamamos os trabalhadores a continuarem nesse processo de mobilização, porque haverá 

mais retrocesso neste Governo ilegítimo. Aliás, o Governo tem 4% de aprovação. Isso, na 

verdade, não é nem pontuação, é margem de erro. Este é o Governo da margem de erro, o 

Governo que leva o País ao caos. 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Muito obrigado, nobre Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, hoje quero registrar o sucesso que foi a 

greve geral no nosso País, em especial na Bahia, no dia 28 de abril e no Dia do Trabalho. 

Participei de três atos: um em Serra Preta, no interior do Estado; e dois em Salvador, sendo um 

no dia 28 de abril e um no dia 1º de maio. 

Em Serra Preta, estive em uma grande manifestação em favor dos trabalhadores rurais, 

acompanhado do Vice-Prefeito e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais, o Braquistone, e da companheira Lilia, da APLB-Sindicato. 
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Já em Salvador, mais de 100 mil pessoas foram para as ruas no dia 28, dizendo "Fora, Temer", 

"não" à terceirização e "não" às reformas da Previdência Social e trabalhista. E, no Dia do 

Trabalho, houve um belo ato no Farol da Barra. 

Os manifestantes, cidadãos e cidadãs de Serra Preta e de Salvador, abordaram-me para 

reafirmar que não podemos aprovar a reforma da Previdência e que precisamos continuar na 

batalha contra a reforma trabalhista e a terceirização. 

Quero externar o meu posicionamento contrário às reformas da Previdência e trabalhista e à 

terceirização. Estarei sempre na luta, ao lado das trabalhadoras e dos trabalhadores. 

Espero que as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados Federais rejeitem a malfadada Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que prejudicará todos os brasileiros. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da apresentação de destaques para votação em separado, no âmbito da reforma 

previdenciária, em favor das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Cabo Sabino, 

saúdo V.Exa. e, por extensão, todos os colegas Deputados e Deputadas, bem como o 

estimado povo brasileiro. 

Venho a esta tribuna reafirmar a minha posição em relação a este tema, a reforma da 

Previdência. 

Sou membro titular da Comissão que cuida dessa matéria. Fui indicado pelo Partido Socialista 

Brasileiro. Estamos finalizando os debates. Quero deixar claro, mais uma vez, que estamos 

preocupados com alguns temas que estão colocados lá, ainda sem solução, que certamente 

vão causar desconforto, aumentando a preocupação de quem está no campo. Vão, inclusive, 

afastar a juventude do meio rural. 
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Eu quero me ater especialmente a dois temas. Quanto ao primeiro, conforme a Constituição de 

1988, a mulher trabalhadora rural, a segurada especial que contribui através da venda da 

produção, junto com o seu marido, junto com os seus filhos, no bloco familiar - por isso é 

regime de economia familiar -, pode aposentar-se aos 55 anos de idade e passa a receber um 

salário mínimo. Isso ocorre há praticamente 30 anos. 

Essa mulher levanta cedo, trabalha bastante, não tem carteira assinada, não tem férias nem 

décimo terceiro e muito menos Fundo de Garantia. A proposta do Relator é aumentar 2 anos. 

Assim, ela não mais se aposentará aos 55 anos e sim aos 57 anos. 

Nós já estamos comunicando a nossa predisposição a apresentar um DVS, um destaque para 

votação em separado, sobre esse tema na Comissão. Ora, não é certo, não é justo, não é 

possível que nós tenhamos que ouvir isso com relação à trabalhadora rural! Ela precisa 

continuar se aposentando sim aos 55 anos. 

O segundo tema é tão ou mais delicado, tão ou mais sério. Diz respeito à contribuição 

individual. Ora, Srs. Deputados do Nordeste brasileiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, 

daquelas regiões em que chove pouco, às vezes os trabalhadores ficam três ou quatro safras 

sem produzir pela ausência da chuva. Como esses trabalhadores terão dinheiro, renda para 

fazer a contribuição mensal ou bimensal, por menor que seja? O agricultor planta com a 

esperança de colher, planta sem saber a quem vender. Se colhe a safra, muitas vezes o preço 

não ajuda. 

Nós vamos apresentar um destaque para votação em separado também sobre essa questão, 

no sentido de que continue a contribuição dos rurais, dos segurados especiais da Previdência 

conforme a produção e não a contribuição individual mensal, porque isso acabaria com a 

aposentadoria. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de greve geral no Brasil contra as propostas de reformas previdenciária e 

trabalhista. Repúdio a projeto de lei de autoria do Deputado Nilson Leitão sobre 

regulamentação das relações de trabalho no campo. Aumento do desemprego no País. 
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________________________________________ 

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

Srs. Deputados, a cada dia que passa temos mais condições de constatar de maneira exata 

que um golpe não fica ensimesmado. Ele vai esgarçando o tecido da democracia, o tecido dos 

direitos. Por isso nós estamos vivenciando o maior ataque que este País já vivenciou contra a 

CLT e contra os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Os trabalhadores da minha categoria, a dos bancários, não podem mais incorporar as funções 

como faziam a partir de 10 anos de exercício. E esses que não podem incorporar a função 

estão sujeitos a negociações individuais. Rompe-se a negociação coletiva. 

Nós temos hoje, com a aprovação da reforma trabalhista, uma profunda dificuldade de acessar 

a Justiça - é um direito constitucional o acesso à Justiça -, porque as pessoas vão pagar 

honorários e podem ser transformadas em litigantes de má-fé. Isso amordaça a Justiça do 

Trabalho, amordaça os sindicatos. 

Dizem que os sindicatos promoveram a paralisação por causa da discussão sobre o imposto 

sindical. Existem vários sindicatos no Distrito Federal e no Brasil que não recebem e não 

querem o imposto sindical, e estavam na greve. 

A greve parou este País! A greve parou este País para mostrar aquilo que apresentam as 

pesquisas: o povo brasileiro é contra a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. E nós 

temos um Presidente que tem a menor aprovação de toda a história deste País. O Presidente 

golpista unificou a Nação, unificou a Nação contra ele mesmo. 

E ele ainda teve o disparate de dizer que o Brasil precisa de maridos, desrespeitando as 

mulheres guerreiras que, sem maridos, sustentam seus lares! O Brasil precisa de democracia! 

O Brasil precisa de direitos! O Brasil precisa de soberania, porque ele está sendo vendido aos 

pedaços para o capital financeiro nacional e internacional e para as empresas internacionais! O 

Brasil precisa de respeito, o que o golpismo não pode proporcionar! 

Vejam que o fascismo se desnuda. O fascismo se desnuda. Há um strip-tease do fascismo 

nesta Casa. Há um projeto, de um dos coordenadores da bancada ruralista, que diz que o 

trabalhador rural não precisa receber em espécie, pode receber através da habitação, pode 

receber através da alimentação; diz que não é preciso o repouso remunerado; diz que o 

trabalhador pode trabalhar 18 dias ininterruptos, sem repouso remunerado; diz que o 

trabalhador pode não ter férias! 

Esse projeto é do Sr. Nilson Leitão. Esse Deputado foi recebido pelo Ministro da Justiça, que 

recebeu 88 membros da bancada ruralista, mas não recebeu os indígenas que estavam 

realizando mobilização, porque diz que índio não precisa de terra, precisa de alimentos! 

Vejam, este Governo, que quer lançar nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras a sua 

incompetência, aumentou o desemprego. Em 3 meses, foram quase mais 2 milhões de 

desempregados. Os juros do cartão estão a 490%. Este Governo anistiou o Banco Itaú em 25 

bilhões - 25 bilhões - e diz que quer ajuste. Que ajuste é esse? 

O SR. PRESIDENTE (Cabo Sabino) - Muito obrigado, nobre Deputada. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Regozijo com êxito das manifestações da sociedade brasileira em 28 de abril contra as 

propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Transcurso do Dia do 

Trabalho. 

________________________________________ 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela ordem. Com revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, congratulo-me também com os trabalhadores brasileiros. O povo 

brasileiro nestes últimos dias manifestou toda sua indignação, toda sua revolta, toda sua 

posição contra este Governo e a agenda que quer implementar no nosso País, e 

especialmente contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a terceirização. 

As manifestações do dia 28 foram as maiores da história do nosso País: mais de 40 milhões de 

brasileiros participaram dessa paralisação geral. 

Acompanhei as paralisações em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, nas capitais, mas 

também em cidades pequenas aconteceram manifestações. Na Bahia, por exemplo, vi 

manifestações no Município de Ipirá, em Juazeiro, em Caetité, em Várzea da Roça, Municípios 

pequenos que se manifestaram, paralisaram, estiveram presentes nessa que foi a maior 

mobilização de trabalhadores da nossa história. 

O 1º de Maio deu continuidade a essa ação de contestação, de alerta, de grito do povo 

brasileiro, da cidadania brasileira contra essa calamidade em que se transforma o Governo 

impostor, o Governo ilegítimo de Michel Temer e a sua agenda de desmonte. 

O povo brasileiro caiu na real. É o Governo mais impopular. Menos de 10% consideram este 

Governo capaz de conduzir o nosso País; 93% manifestam-se contra a reforma da Previdência; 

mais de 70% são contra a reforma trabalhista - dados da pesquisa do Datafolha, que V.Exas. 

têm aqui como referência.  

Essa mesma pesquisa indica que 64% dos brasileiros identificam a reforma trabalhista e a 

reforma da Previdência como mecanismos que beneficiam o empresário e prejudicam o 

trabalhador brasileiro.  

Não se pode mais enganar, não se consegue mais enganar o povo brasileiro com as mentiras 

da modernização e da geração de emprego. O desemprego só cresce no nosso País.  
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Mais um dado da pesquisa diz que somente 20% dos empresários admitem que essas 

mudanças poderiam favorecer a geração de emprego, porque todos desconfiam, sabem, fazem 

conta e percebem que o Governo está indo no caminho errado, jogando o Brasil no buraco. 

Primeiro foi a PEC da Maldade, a Emenda 55, para congelar os gastos por 20 anos. Depois, 

veio a aprovação da terceirização, esse absurdo. E ainda vem gente da base do Governo, 

como Nilson Leitão, que só faltou dizer, no último artigo desse projeto que pretende que o 

trabalhador rural não seja remunerado e trabalhe apenas pela alimentação, que está 

restabelecida a escravidão no País. 

Chega! Fora, Temer! 

Vamos continuar defendendo o Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 1º de maio, foi celebrado o Dia Internacional 

dos Trabalhadores. E nós, trabalhadores brasileiros, tivemos muito pouco o que comemorar. 

Na, verdade já está se tornando uma tradição irônica: desde 2015, o Dia do Trabalhador, que 

antes era o dia em que os trabalhadores comemoravam suas lutas e conquistas históricas, 

passou a ser o dia em que, aqui no Brasil, eles contabilizam quantos direitos já perderam e 

quantos estão sob ameaça. A tendência começou já em 2015, com a posse do Congresso 

mais conservador da história, e acelerou desde 1 ano atrás, quando a Câmara afastou a 

Presidenta legítima. 

Este ano novamente os trabalhadores brasileiros estão sendo golpeados por este Governo 

ilegítimo. No mês de março, o Presidente sancionou a Lei da Terceirização. Semana passada, 

a Câmara, conduzida pelos empresários e por Michel Temer, aprovou a Reforma Trabalhista, 

rasgando de uma vez a nossa CLT e acabando com conquistas e direitos históricos dos 

trabalhadores. E, esta semana, está em curso a conclusão da Reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PCdoB vai continuar ao lado da luta em defesa dos 

direitos dos trabalhadores, claro, mas só teremos êxito se contarmos com a mobilização dos 

cidadãos, como a que ocorreu na última sexta-feira, quando os trabalhadores de todos os 

cantos do Brasil cruzaram os braços contra as reformas e contra este Governo. 

A proposta de reforma trabalhista que foi aprovada se baseia em pressupostos errados, com o 

falso discurso de que ela vai gerar empregos, quando sabemos que não se conhece na 

experiência internacional nenhum caso de criação de empregos por meio da aniquilação de 

direitos dos trabalhadores. Isso só leva à concentração de renda e a mais desigualdade social 

e à precarização do serviço. 

Afirma-se que ela pode diminuir o número de processos na Justiça do Trabalho, mas o 

trabalhador precarizado se cansa mais, se acidenta mais, morre mais. Com certeza não 

faltarão ações demandando indenização. 

O texto atual da proposta, após a apresentação de Substitutivo pelo Relator, só ficou pior: limita 

o acesso à Justiça do Trabalho, enfraquece os sindicatos e chega ao cúmulo de permitir o 

trabalho de grávidas em ambientes insalubres. 

O projeto recebeu severas críticas da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que se manifestaram pela rejeição. Se a 
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opinião de profissionais especializados que lidam todos os dias com a realidade do mercado 

laboral no Brasil não merece ser levada em conta, não sei qual opinião mereceria. 

Nisso, aliás, há um paralelo com a reforma da Previdência, cujas premissas a Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil contesta. Situação curiosa a atual: 

é como se o próprio aparelho estatal desmentisse aqueles que estão no comando. A cúpula do 

Executivo diz uma coisa e os servidores públicos que lidam diretamente com a questão, que a 

conhecem melhor que ninguém, dizem outra. 

Enumerar as maldades da reforma da Previdência não é preciso; os brasileiros já as conhecem 

bem. Segundo pesquisa do Vox Populi, 93% são contrários à proposta. 

E, no entanto, ela segue em tramitação. Como seguiu, até alcançar aprovação, o 

congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Nenhuma dessas medidas contou ou conta 

com o apoio do povo. Mas, a despeito disso, foram em frente, em franco desrespeito à 

democracia. 

Acresçam-se à lista de retrocessos o fim do Ciência sem Fronteiras, o fechamento de 

Farmácias Populares e cortes no orçamento da ciência. Mas basta de colecionar derrotas! 

Como eu disse, o Dia do Trabalhador deveria ser para celebrar conquistas, e não para lamber 

as feridas. 

Então, lutemos por isso. A todos os brasileiros que não querem assistir impassíveis ao 

desmonte do direito laboral, da Previdência e da pouca rede de proteção social que temos, 

lutemos. O Brasil já se fez ouvir antes, e pode fazer de novo. 

Desejo que, nos próximos Primeiros de Maio, tenhamos de novo motivos para júbilo, e não o 

contrário. 

Aproveito, ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para lembrar que no último dia 28 

celebramos o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. E a Lei da 

Terceirização, que foi sancionada em março, abre espaço para a precarização do ambiente de 

trabalho, dos direitos trabalhistas e aumenta os acidentes de trabalho. 

Conforme pesquisa realizada pela CUT e DIEESE, 80% dos acidentes de trabalho ocorrem 

com trabalhadores terceirizados. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, nos últimos 

2 anos, os processos envolvendo acidentes de trabalho na Bahia aumentaram 273%. E 

segundo Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, entre 2012 e 2013, quase 5 milhões (4,948) de 

trabalhadores se acidentaram no Brasil. Portanto, todas essas estatísticas negativas só servem 

para nos dar a certeza de que precisamos continuar na luta contra esse Governo quer acabar 

com as conquistas históricas dos trabalhadores. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Responsabilidade dos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff pela crise 

econômica no Brasil. Solicitação ao Presidente da República, Michel Temer, de diálogo com a 

população brasileira sobre a necessidade de reformas para a retomada do crescimento.  

________________________________________ 

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

Presidente, Deputado Alberto Fraga, Sras. e Srs. Parlamentares, não adiantou remover o mau 

governo, o governo incompetente e permissivo. A herança maldita econômica e social recebida 

tem consequências por mais de uma década. É preciso reerguer, recuperar, reconstruir. 

Esta crise, gerada pelo Governo Dilma, Lula e PT, perpassa todas as crises econômicas da 

história do Brasil. É uma das mais graves e profundas crises econômicas do mundo. 

O Brasil, um dos oito maiores países do mundo, com economia desenvolvida e 205 milhões de 

habitantes, encontra-se num período em que 14 milhões de pessoas estão desempregadas, 60 

milhões de pessoas não possuem crédito e estão na lista de inadimplentes do SPC. Mais da 

metade das empresas estão inadimplentes e não têm crédito para descontar uma duplicata. 

Estados, Municípios e a União apresentam déficits gigantescos, não possuem capacidade de 

investimento, e os investimentos na área social, na educação e na saúde são baixos. Neste 

momento, o Brasil vive um grave problema político. O Governo tem índices baixíssimos, o 

Congresso também, assim como os que saíram defenestrados pelo processo legal e 

constitucional do impeachment. 

O Brasil se encontra num momento dramático. Este Governo, apesar de não ter apoio popular, 

está fazendo aquilo que deveria ter sido feito - reformas, mudanças. Ou acham V.Exas. que só 

empurrando com a barriga, igual Lula e Dilma fizeram, conseguirão recuperar os empregos e 

os salários perdidos? Vão conseguir manter a Previdência? 

Estão enganados. Isso se chama falsidade intelectual, mentir no tempo triplo: no passado, no 

presente e no futuro. O Brasil precisa de reformas profundas no setor público para acabar com 

a mordomia, para acabar com os privilégios, e também de reforma trabalhista e de reforma 

previdenciária naquilo que for possível e de acordo com o povo, e não de reforma 

previdenciária na marra. 

O Brasil precisa fazer a mãe das reformas, Sr. Presidente Alberto Fraga, a reforma tributária, 

para controlar o gasto do Governo, controlar o gasto dos Governos Estaduais e Municipais e 

moralizar as estatais. 

As consequências nefastas da má gestão, da incompetência e da corrupção nas estatais 

levaram quase à falência a maior empresa do País, que é a PETROBRAS. 

É preciso recuperar, reconstruir, recompor, voltar à ética e à boa qualidade da administração, 

reencontrar-se com o povo. Se um conselho eu pudesse dar ao Governo, seria: converse com 

a Nação, Presidente Michel Temer; converse com o povo e explique a questão previdenciária 
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para aqueles que dependem dela. Hoje são 30 milhões de aposentados e pensionistas, 

amanhã serão 60 milhões. Mostre que as reformas são a única saída. 

Aqueles que fazem oposição contundente não estão falando a verdade! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Enquadramento de condutas, durante a greve geral de 28 de abril, como crime, de acordo com 

Lei de Segurança Nacional, sobre crimes contra a segurança nacional, a ordem pública e 

social. 

________________________________________ 

O SR. EDUARDO BOLSONARO (PSC-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última 

sexta-feira, dia 28, nós pudemos ver pessoas incendiando ônibus e bloqueando estradas. Era 

uma pequena minoria, é verdade, mas causou tumulto com o objetivo de levar o caos à 

sociedade e, com aquilo dali, não proteger trabalhadores, até porque eles não trabalham, mas, 

sim, causar um desgaste político aos seus adversários, como o Presidente Temer, dentre 

outros. 

Eu peço licença para ler o art. 20 da Lei de Segurança Nacional. Eu queria que você, em casa, 

e V.Exas., no plenário, raciocinassem comigo para ver se não se enquadram nesse dispositivo 

legal essas condutas que os senhores viram pela televisão. 

Art. 20. Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, 

depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por 

inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações 

políticas clandestinas ou subversivas. 

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. 

Sr. Presidente, se a conduta dessas pessoas, que a imprensa trata como manifestantes, não 

for enquadrada aqui, não sei mais o que ela pode ser. Mais impressionante do que isso é o 

tratamento que a imprensa dá a essa situação, que leva as pessoas a terem pena daquele 
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estudante de 33 anos que tomou uma pancada da Polícia Militar. Ora, qual é o tipo de atitude 

que vocês querem que a polícia tenha? Essas pessoas estão depredando patrimônio público e 

privado, estão causando caos, estão impedindo as pessoas de ir e vir e de trabalhar. Isso não 

é uma manifestação! Esses são atos de terrorismo e, como tais, têm que ser rechaçados. 

Não quer gás lacrimogênio? Não quer tomar pancada da Polícia Militar? É só não atrapalhar a 

vida de todo o mundo. Não podemos negar à polícia o respaldo de combater essas pessoas, 

porque a polícia, naquele momento, está representando a vontade da sociedade ordeira e 

trabalhadora. 

Você que aplaude quando a polícia mata um vagabundo ou quando coloca esse pessoal na 

linha, manifeste-se também. Não deixe ninguém se criar em cima de você nas redes sociais, 

não! Confrontem-nas! Diga a elas que é isso que você deseja, que é para isso que você paga 

impostos, que você não paga tributo para permitir que baderneiro, uma pequena minoria, faça 

o que quiser da sua vida. 

Lugar de vagabundo é na cadeia ou tomando porrada da Polícia Militar, a quem presto minha 

homenagem e dou meu apoio. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimento da agenda política do orador nos Municípios de Caseiros e São José do Norte, 

Estado do Rio Grande do Sul. Indignação com descaminho de produtos paraguaios para o 

Brasil, ante os prejuízos para a indústria nacional. Defesa de aprovação do Projeto de Lei 

1.530, de 2015, sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando. Contrariedade à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOSE STÉDILE (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente.  
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Sras. e Srs. Deputados, no último final de semana, a convite do Prefeito de Caseiros, Leo, da 

nossa Vereadora Vanessa e da Prefeita de Santa Cecília do Sul, Jusene, estive presente numa 

grande festa na comunidade de Caseiros. Parabenizo a organização pela grande e bonita 

festa.  

Também no final de semana, estive em São José do Norte. A Prefeita da cidade, Fabiany, do 

meu partido, está hoje em Brasília, lutando por sua comunidade, que passa por diversas 

dificuldades.  

Sr. Presidente, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.530, de 2015, que trata do contrabando 

em nosso País. Para quem não sabe, o Brasil perde, a cada ano, quase 30 bilhões de reais por 

causa do contrabando, principalmente do Paraguai.  

O Paraguai é um país estranho: consome internamente cerca de 7% de tudo o que produz 

legalmente e exporta oficialmente outros 15% - somam 22%. E 78% da produção 

desaparecem. Vão para onde? São contrabandeados para o Brasil, o Uruguai, a Argentina e 

outros países.  

Por isso, deixamos registrada a nossa indignação. As empresas brasileiras não têm condição 

de competir com os produtos contrabandeados do Paraguai. Nós precisamos pensar sanções 

para o país no MERCOSUL. Inclusive, o Presidente do Paraguai é proprietário de uma indústria 

que vê sumir no comércio do Brasil aquilo que produz legalmente.  

Vamos lutar pela aprovação do PL 1.530, de autoria do Deputado Efraim Filho e do qual eu sou 

Relator, com muito orgulho, que cria advertências, penalidades ao contrabando em nosso País. 

Também gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para dizer que eu não sou 

daqueles que acham que a Previdência está bem. É preciso, sim, tomar atitudes para resolver 

o problema da Previdência; mas não essa atitude, esse projeto que está aí. Por isso, eu 

reafirmo meu voto contrário à reforma da Previdência da maneira como está, porque nós 

sacrificamos, com certeza, quem produz neste País - o pequeno operário, os agricultores. E 

não será com o meu voto que este projeto irá passar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Críticas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela parcialidade e preferência no 

atendimento de demandas de Parlamentares da bancada ruralista em detrimento das 

comunidades indígenas. Defesa da tese de ilegitimidade do Governo Michel Temer. 

Contrariedade às propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

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

temos um Governo que tem um Ministério da Justiça, que não consegue explicar a sua relação 

com a operação chamada Carne Fraca e que recebe 88 Parlamentares da bancada ruralista. 

Em 55 dias de gestão, o Ministério da Justiça recebeu 88 ruralistas desta Casa e uma série de 

representantes do Governo - o que não falta - envolvidos em denúncias de corrupção. 

Este Ministro olha passivamente o fato de termos no Maranhão dois índios com as mãos 

decepadas em um conflito. Segundo denúncias, a Polícia Militar apenas observou os indígenas 

terem a mão decepada por aqueles que querem fincar as estacas de suas cercas na terra 

indígena que não lhes pertence e ao mesmo tempo as fincam na nossa própria brasilidade. 

Este mesmo Ministro da Justiça tem sob a sua gestão a FUNAI, e o Presidente da FUNAI se 

coloca na condição de demissionário, porque disse que não vai aceitar lotear os cargos sem 

qualquer tipo de critério técnico, como se vivêssemos numa capitania hereditária, para os 

amigos do rei. Este que precisa se manter no poder para continuar saqueando a Nação, 

aumentando os juros - são 490% de juros dos cartões de crédito neste País -, aumentando o 

desempregando e aumentando a dívida pública e o seu impacto sobre o PIB, que está 

chegando a quase 50%. 

Ninguém mais consegue acreditar que isso é herança de um Governo anterior, que deixou o 

Brasil muito melhor do que nós estamos vivenciando aqui. 

Nós vamos ver que esse tipo de fascismo perde a modéstia, perde a vergonha e se 

implementa nesta Casa. Essa proposta de reforma trabalhista para o meio rural diz que, se 

houver uma máquina quebrada, o trabalhador vai ter que trabalhar 4 horas a mais e, depois de 

1 ano, talvez, tenha a compensação disso em um banco de horas; diz que o trabalhador pode 

trabalhar 12 horas sem intervalo para almoço - 12 horas sem intervalo para almoço; que não há 

mais o direito de se ter fornecimento de banheiros para os trabalhadores ou fornecimento de 

locais adequados para alimentação. É a escravidão literal. Essa escravidão literal tem os 

contornos de uma ditadura e deixou o menino respirando por aparelhos, simplesmente porque 

estava protestando em Goiânia; simplesmente porque estava protestando em Goiânia. 

Portanto, o caráter metafórico de um golpe, que substituiu fardas por paletós, assume as 

fardas, assume as botas, no lugar dos sapatos de couro fino e de bico fino. Assume as botas e 

assume a literalidade de uma repressão e de uma força bruta que deixa tantas pessoas 

machucadas ou mortas, simplesmente porque ousaram protestar. 

Portanto, este Governo não se sustenta, faz uma reforma que acaba com a aposentadoria, 

aprofunda as desigualdades sociais e estabelece uma nova regra de transição. Nós já tivemos 

oito regras de transição. As pessoas que estão em regra de transição para aposentadoria estão 

vivendo a transição, da transição, da transição. Isso é um absurdo de um golpismo que tem e 

exige de nós um "Fora, Temer!". 
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Sumário 

Aumento da confiança da sociedade brasileira na melhora da situação econômica do País, 

segundo pesquisa do Datafolha. Defesa de avanço das propostas do Governo Federal de 

reformas trabalhista e previdenciária para a consolidação do fim da crise econômica. 

 

________________________________________ 

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Datafolha publicou hoje resultado de uma pesquisa ampla que fez no Brasil 

inteiro, na sequência de outros números divulgados no final de semana sobre popularidade, 

intenção de voto para Presidente e outras informações. Hoje divulga uma informação muito 

importante. Trago para que este Parlamento dela tome conhecimento.  

O Datafolha ouviu mais de 2 mil pessoas no Brasil inteiro e constatou que há uma expectativa, 

há uma melhora da expectativa da população com relação à sua própria situação. O que 

significa isso? As pessoas acreditam que o Brasil vai melhorar e que isso está acontecendo.  

Além disso, Sr. Presidente, o Datafolha constatou que a perspectiva de desemprego diminuiu 

cerca de 10 pontos, ou seja, a antevisão das pessoas sobre a situação de desemprego no País 

melhorou, apesar de nós termos constatado paradoxalmente que o desemprego aumentou. 

Nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados neste País, efeito dessa crise, dessa 

herança maldita que o atual Governo legou do anterior.  

Ademais, Sr. Presidente, com relação à inflação e ao poder de compra, também a sociedade 

brasileira acredita que o seu poder de compra não vai diminuir, até porque a inflação tem caído 

de maneira muito forte. Nós vamos chegar ao final do ano de 2017 com a inflação abaixo da 

meta, menos de 4,5%, depois de termos passado, no período do Governo Dilma, por uma 

inflação que chegou a mais de 10%. 

Foram 3 anos de recessão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas o Brasil começa a ver 

uma luz no fim do túnel. E a luz no fim do túnel vai se ampliar tanto mais quanto nós 

consigamos, no Congresso Nacional, dar respostas à sociedade, que clama por mudanças, 

que quer mudar sua situação dramática e quer sair dessa crise.  
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A resposta para isso, Sr. Presidente, é avançar nas reformas, como fizemos na última quarta-

feira, aprovando, por ampla maioria, a reforma trabalhista. E assim faremos na reforma da 

Previdência, aprovando um texto que dê segurança para os aposentados ou para aqueles que 

se vão aposentar e, ao mesmo tempo, combata esse déficit profundo que tem arrastado o 

Brasil para uma situação insustentável agora, e ainda mais insustentável num futuro próximo. 

Sr. Presidente, a palavra de ordem são as reformas. Sem reformas e sem coragem para 

aprová-las, o Brasil não sai dessa crise. 

 

 

 

________________________________________ 
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Participação no evento de lançamento, pelo Governador do Estado do Acre, Tião Viana, de 

projetos decorrentes da Lei de Incentivo ao Esporte, no Centro Poliesportivo Matias, na Capital 

acriana, Rio Branco. Repúdio a ataque a indígenas no Município de Viana, Estado do 

Maranhão, por fazendeiros, e a homicídio de indígenas no Município de Colniza, Estado de 

Mato Grosso. Pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública de providências para 

proteção de comunidades indígenas. Transcurso do Dia do Trabalho. Contrariedade às 

propostas do Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Defesa da tese de 

ilegitimidade do Governo Michel Temer. Homenagem póstuma ao educador Paulo Freire, ao 

ensejo do transcurso de seu 20º ano de falecimento.  

________________________________________ 

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

como lido o meu discurso - e peço o registro nos órgãos de comunicação da Casa e no 

programa A Voz do Brasil - este pronunciamento de minha autoria, em que primeiro 

homenageio Paulo Freire, nosso Patrono da Educação Brasileira, num momento em que 

medidas autoritárias estão em votação neste Congresso, como o Projeto da Escola sem 

Partido, que é uma verdadeira censura aos educadores. 

Quero também registrar o sucesso da greve geral do dia 28 e das mobilizações no 1º de maio 

no Brasil contra a reforma trabalhista, as terceirizações e a reforma da Previdência. 
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Sr. Presidente, quero manifestar, ainda, o meu repúdio contra os massacres que aconteceram 

em Colniza, no Mato Grosso, e no Município de Viana, em relação aos povos indígenas, que 

na semana passada também foram recebidos a bala na frente do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, por fim, quero registrar o lançamento no último sábado, pelo Governo do 

Estado do Acre, da Lei de Incentivo ao Esporte. Com recursos de 500 mil reais, certamente vai 

incentivar, cada vez mais, as práticas esportivas nas comunidades. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registrada a minha homenagem pelos 20 anos de morte 

do Patrono da Educação Brasileira, o mestre Paulo Freire. 

Paulo Freire foi um homem à frente do seu tempo. Criou um método revolucionário de 

alfabetização que ensinava e conscientizava as classes mais pobres quanto às condições de 

submissão e passividade diante do mundo. O método Paulo Freire, como ficou mais tarde 

conhecido, foi aplicado nos EUA e na Europa. Hoje a sua obra mais famosa, Pedagogia dos 

Oprimidos, foi traduzida para mais de 20 idiomas. 

Infelizmente, por conta da ditadura militar, Paulo Freire não pôde continuar seu trabalho 

revolucionário, mas sua obra constitui importante legado para as nossas gerações futuras. 

Como professor e educador, deixo aqui minha homenagem ao Patrono da Educação Brasileira. 

Que o seu legado sirva de motivação para que possamos buscar uma educação cada vez 

melhor para todos.  

Muito obrigado.  

 

Sr. Presidente, eu gostaria de deixar registrada nossa saudação ao Dia Mundial do 

Trabalhador, que ocorreu nessa última segunda-feira. O dia 1° de Maio simboliza um momento 

de luta de homens e mulheres que brigaram para ter seus direitos reconhecidos. 

Infelizmente, Sr. Presidente, vivemos hoje um período de ataque aos direitos dos 

trabalhadores. A reforma trabalhista, aprovada semana passada neste plenário, vai flexibilizar 

as garantias do trabalhador, como as férias, o FGTS e as horas in itinere.  

É lamentável que um Governo golpista se preste a um papel subserviente do mercado 

financeiro, tirando os direitos dos mais pobres deste País. Nós do Partido dos Trabalhadores 

vamos continuar lutando para que esses retrocessos sejam denunciados e que o povo 

brasileiro tome consciência de quem são seus inimigos. 

Aliás, um Governo que detém apenas 9% de aprovação da população brasileira não tem a 

mínima condição de apresentar reformas que tirem direitos e garantias dos brasileiros. O povo 

continuará nas ruas, assim como no último dia 28, no dia 1° e em todos os outros dias em que 

esse Governo continuar atacando os nossos direitos.  

Para finalizar, Sr. Presidente, deixo registrado meu compromisso com todos os trabalhadores 

do meu voto contrário a toda e qualquer proposta que retire os direitos conquistados.  
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Não à reforma trabalhista! Não à reforma da Previdência! Vamos à luta! 

Muito obrigado.  

 

Sr. Presidente, quero deixar registrado nosso repúdio ao massacre ocorrido no último domingo, 

na cidade de Viana, no Maranhão, onde 12 índios ficaram feridos e um teve as mãos 

decepadas durante um ataque de fazendeiros às terras dos índios. Não é a primeira vez que 

ocorre, este ano, uma barbaridade dessas com os nossos índios. Na semana passada, nove 

índios foram mortos em Colniza, no Mato Grosso, em decorrência de conflitos no campo. 

Somente este ano, Sr. Presidente, já ocorreram 19 assassinatos por causa da disputa de 

terras. 

Não é de hoje que os nossos indígenas vêm sofrendo todo tipo de ataque aos seus direitos. Na 

semana passada, eles foram recebidos a bala pela Polícia Legislativa do Congresso. Se nós 

Parlamentares não tivéssemos mediado, poderia ter ocorrido um novo massacre aqui em 

Brasília.  

Deixo aqui a minha pergunta ao Ministro da Justiça e Segurança Pública: quantos índios mais 

têm que morrer para que o Ministério tome as devidas providências? Não é possível tolerar 

tanta omissão do Ministério da Justiça e da FUNAI! 

Nós do PT vamos denunciar esse Governo por omissão no cuidado com os direitos humanos, 

além de cobrar maior rigor das autoridades na investigação e punição dessas barbáries.  

Fica aqui meu repúdio a essa barbárie e a minha solidariedade e compromisso de luta com a 

causa indígena deste País.  

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, participei no último sábado, no Centro Poliesportivo Matias, em Rio Branco, do 

lançamento da Lei de Incentivo ao Esporte pelo Governo do Acre, para projetos de cunhos 

sociais esportivos. O recurso será no valor de 500 mil reais e deve beneficiar os 22 Municípios 

do Estado. 

Quero parabenizar o Governador Tião Viana e a Secretária Shirley Santos pela preocupação e 

atenção ao setor. Sabemos da dificuldade da garantia de recursos. Meu mandato tem focado 

na área e já destinou 2 milhões de reais em emendas para fortalecer o esporte, a capoeira e as 

escolinhas de futebol.  

Em 2016, foram mais de 130 projetos aprovados pela Lei de Incentivo no Estado do Acre em 

modalidades como futebol, handebol, futsal, tênis e festivais esportivos. Além de ser um apoio 

aos pequenos projetos sociais, é também uma oportunidade para as entidades representativas 

de categoria esportiva, como federações, ligas e superligas. 

É hora de inscrever os projetos guardados na gaveta. Foi o que eu disse também no último 

sábado, em reunião com a Associação Cultural Raízes da Capoeira, em Rio Branco, liderada 

pelo capoeirista Carlos Figueiredo, o Mestre Sapo. O trabalho que essa turma faz com a nossa 

juventude é muito bonito! Destinei ao esporte uma nova emenda no valor de 500 mil reais para 

2017. Para 2018, serão mais 500 mil reais. 
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Acredito que, quanto mais investirmos em educação, qualificação profissional, cultura, esporte 

e lazer, mais vamos ter uma juventude sadia e longe da criminalidade. É nisso que acredito.  

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

100.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 02/05/2017-18:44 

Publ.: DCD - 5/3/2017 - 124 MAJOR OLIMPIO-SOLIDARIEDADE -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de pesar pelo assassinato do soldado Edivaldo Pedroso, da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo. Alerta para o recrudescimento das mobilizações dos profissionais de 

segurança pública do País, em protesto contra a não contemplação de reivindicações da 

categoria no texto do parecer oferecido pelo Relator da proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal.  

________________________________________ 

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

Deputados, população brasileira que acompanha o trabalho da Câmara dos Deputados, quero 

lamentar, hoje, que mais um jovem herói brasileiro tenha sido covardemente executado, na 

cidade de São Vicente, no litoral do Estado de São Paulo. Trata-se do soldado da Polícia Militar 

Edivaldo Pedroso, que, às 5 horas da manhã, quando saía de casa para ir justamente para o 

curso de formação de soldados no CPI-6, em Santos, foi atacado a tiros. Ele tomou cinco tiros 

e morreu. A esposa do soldado Pedroso está grávida de 7 meses. Esse é o tamanho da 

tragédia por que passa a polícia brasileira. 

A Comissão Especial da Reforma da Previdência continua fazendo ouvidos moucos em relação 

à triste realidade dos profissionais da segurança pública do nosso País.  

Justamente por desespero e num sinal claro de que não aceitarão o que está acontecendo em 

relação à reforma da Previdência, mais de 500 agentes penitenciários invadiram e ocuparam 

agora há pouco o Ministério da Justiça. 

Esse não é o primeiro ato. Isso é o início de uma mobilização muito intensa. Esses 

profissionais, assim como os policiais federais e os policiais civis dos Estados, não estão se 

sentindo contemplados nessa reforma. Eles também estão pagando um pedágio mais do que 
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indevido, Deputado Laerte Bessa, um dos que lutam aqui pelos profissionais da segurança 

pública. 

Amanhã deveremos votar, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, um texto que 

está a anos-luz de realmente fazer justiça aos profissionais da segurança pública. Os agentes 

penitenciários, por exemplo, estavam contemplados no primeiro relatório apresentado pelo 

Relator, na quinta-feira, mas, no relatório da noite, já não estavam mais. Os guardas 

municipais, Deputado Arnaldo Faria de Sá, que acompanhou isso o tempo todo, que foram 

reconhecidos, que estão no art. 144 da Constituição Federal e na lei que esta Casa votou e 

que foi sancionada - a Lei nº 13.022, de 2014, que definiu os seus papeis -, também não estão 

sendo dignamente lembrados nesse relatório. 

Os agentes penitenciários vão recrudescer as suas mobilizações em todos os Estados. Quero 

lembrar que, quando o Governo se omitiu, e nós vimos ações desencadeadas em inúmeros 

presídios que redundaram em muitas mortes, os agentes penitenciários foram os que ficaram 

expostos e que conseguiram resolver as questões pendentes, porque os Secretários de 

Segurança nos Estados, o Ministro da Justiça, as Forças Armadas e a Força Nacional se 

omitiram na maioria dos presídios e permitiram que a matança continuasse. 

Vamos fazer justiça a quem merece justiça! 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Adesão da sociedade brasileira a greve geral contra as reformas propostas pelo Governo 

Michel Temer. Impactos do movimento na tramitação das propostas de reforma trabalhista e 

previdenciária no Congresso Nacional. Homenagem póstuma ao cantor cearense Belchior. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, a minha primeira palavra hoje aqui é para falar para o País e dizer, 

não só como ouvinte da TV, mas como militante político, que participei ativamente da greve 

geral que o País realizou no último dia 28 - greve que tem forte impacto nas decisões que o 

Congresso tomará. 
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Não é por acaso - e isto é importante; a Deputada Jandira Feghali já deve ter feito referência a 

isto - que o Senado Federal, hoje, encaminhou a tal reforma trabalhista para duas Comissões, 

e não foi em urgência constitucional, como queria o Governo. É isso que o País deseja e que o 

País espera, é isso que o País quer. 

Mesmo que seja votada amanhã, Deputado Carlos Marun, na Comissão Especial, a reforma da 

Previdência, a PEC da Previdência, o País sabe que essa matéria não será votada aqui neste 

plenário imediatamente. Primeiro, porque o Governo sabe, o País sabe e esta Casa sabe que 

mais de 80% da população está contra essa reforma, e que ela terá, sim, grande impacto nos 

Deputados e nas Deputadas que disputarão as eleições em 2018. 

A greve foi o começo de uma jornada que nós estamos realizando, até porque não adianta o 

Governo fazer de conta ou fazer ouvido de mercador e dizer que essa greve não teve impacto 

nenhum. Não adianta o Ministro da Justiça ir à televisão e dizer que foi uma greve pífia. A 

greve mobilizou, unificou o País, a greve estabeleceu foco e disse em todos os setores da 

sociedade: "Ou param as reformas, ou nós paramos o Brasil". 

Houve, sim, adesão popular. Diziam que a greve seria num feriado e que as pessoas iriam para 

as praias e não participariam das passeatas. Ora, no centro de Fortaleza, que é uma cidade 

praiana, uma cidade libertária, havia mais de cem mil pessoas. Essa foi a maior manifestação a 

que eu já assisti, depois da campanha das Diretas Já, em todas as partes do Ceará, com a 

participação da Igreja Católica e das igrejas evangélicas. 

Essa greve não foi, como alguns querem dizer, do partido A ou do partido B da Esquerda. Ela 

mobilizou amplos setores da sociedade brasileira, mobilizou os trabalhadores rurais e urbanos, 

que pararam suas atividades e não foram passear. As ruas estavam desertas, mas onde houve 

manifestação, nós presenciamos uma mobilização nunca antes vista na história recente do 

Brasil. 

É claro que houve repressão. Eu estava assistindo à manifestação ocorrida no Rio de Janeiro, 

Deputado Glauber Braga e Deputada Jandira Feghali, e vi quando a bomba foi jogada lá. E, se 

esse estudante de Goiânia morrer, o que vai fazer o Governo do Estado de Goiás? O que vai 

dizer a polícia? 

Por mais que a TV tenha mostrado aqueles episódios esporádicos de violência aqui e ali, a 

greve teve um caráter civilizatório. Onde houve problema, ele ocorreu por conta da ação 

violenta da polícia, não por conta dos manifestantes. Os manifestantes foram para as ruas para 

dizer, alto e bom som: "Nós não queremos esse Governo. Esse Governo não lidera coisa 

nenhuma. Esse Governo não tem autoridade política nem moral para encaminhar qualquer 

proposta de reforma da nossa Constituição". 

Eu confesso para os meus colegas Deputados que eu nunca vi coisa igual na minha querida 

cidade de Fortaleza. 

Eu nunca vi, Deputado Leo de Brito, aquilo a que assistimos em Fortaleza. Ontem, dia 1º de 

maio, aconteceu uma coisa sui generis no Ceará, em Fortaleza. Fomos para a beira mar, e lá 

havia uma multidão em homenagem a Belchior, a quem prestarei homenagem daqui a pouco. 

Deputada Luiza Erundina, V.Exa. que conhece um pouco Fortaleza, a Praia de Iracema estava 

tomada de gente. Ontem, depois de uma greve geral, Deputado Glauber Braga, havia mais de 

20 mil pessoas caminhando numa área onde até recentemente só apareciam "coxinhas" para 

pedir o Fora, Dilma! 
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Estamos assistindo, no Brasil, a uma mobilização nunca antes vista, na qual todos estão 

dizendo alto e bom som: "Esse Governo não tem legitimidade. Ele não é produto do voto 

popular. Ele não tem condições nenhuma de liderar qualquer reforma da Previdência, do ponto 

de vista da retirada de direitos". 

É por isso que vamos derrotar a PEC da Previdência e vamos continuar mobilizados. O País 

está dando demonstração de que - e é bom que se diga isto aqui - V.Exas. não podem tudo. 

Está se estabelecendo uma onda de violência nunca antes vista na história do Brasil. O 

Governo Temer acha que pode tudo. Vejam o massacre dos índios ontem no Maranhão! 

Parece que estão zombando da consciência democrática deste País. E o Ministro da Justiça 

não toma nenhuma providência. Está esvaziando e acabando a defesa dos indígenas. 

Acabaram com a FUNAI! 

O que faz esse Governo? Ele está achando que tudo pode? Não pode, não! O Brasil está se 

levantando, o Brasil está dizendo que não aceita esse caminho das reformas. Esse Governo 

não pode liderar qualquer reforma da nossa Constituição aqui.  

Eu não tenho dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, o Governo vai sofrer uma duríssima 

derrota. Amanhã, se houver votação na Comissão, podemos até tomar um susto, porque é 

mais provável que a Comissão aprove a reforma. Mas é lá na Comissão, não é aqui no 

plenário. 

Eu quero ver cada um de nós colocar o dedo para votar a favor dessa reforma da Previdência, 

porque isso vai repercutir na base do Deputado, na base da Deputada, lá no interior do 

Nordeste, lá no interior de todas as partes do Brasil. 

É preciso, Deputado Veneziano Vital do Rêgo, que nós todos estejamos juntos. Aqui, não se 

trata simplesmente de ser Oposição ou Governo, o que está em jogo é o Estado social, são as 

conquistas sociais que nós tivemos nesses anos todos. O Governo não está nem aí para elas. 

Ele quer passar a "tratorada" em cima e não está nem aí para o que está acontecendo no 

Brasil. 

V.Exas. sabiam que, às vezes, Deputados da bancada do PSB, eu escuto as manifestações 

dos Líderes do Governo e me parece que eles estão no mundo da lua? É como se não 

estivesse acontecendo nada no País, é como se o País estivesse tranquilo. Além da crise 

econômica, há uma crise política de grandes proporções, e a coisa vai se avolumar, a coisa vai 

se agravar, porque esse Governo não tem competência nem tem condições de liderar a 

retomada do crescimento, como eles dizem todos os dias. 

Eu quero terminar a minha fala, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, dizendo que o 

Brasil ficou triste de domingo para cá. O Ceará está triste pela perda de um grande compositor, 

mas não é só pelo fato de o Belchior ser um grande compositor, é pelo que ele representava do 

ponto de vista da luta pela democracia e da luta pela liberdade no Brasil. Ele era um artista, um 

verdadeiro latino-americano, que tinha como seu estandarte a luta e o compromisso com a 

democracia e com a liberdade. 

Belchior deixa uma lacuna grande, não era qualquer artista da MPB nacional, não era qualquer 

cantor, ele soube como ninguém empreender naquilo que expressava nas suas composições: 

um sentimento de latino-americano, um sentimento de cearense de fibra. Ele partiu, mas deixa 

um legado muito grande entre todos nós. 

É como disse ele certa vez e em várias músicas que ele cantava por aí afora: "Amar e mudar 

as coisas me interessa mais". Esse era Belchior, esse era o cearense que nos orgulha... 
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(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente... 

O SR. CABO SABINO - Sr. Presidente... 

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

O SR. JOSÉ GUIMARÃES - Eu estou encerrando. 

Portanto, presto a nossa homenagem. 

Quero, inclusive, pedir a todos aqui uma salva de palmas agora, para nós reconhecermos o 

papel que teve Belchior na história contemporânea brasileira, na história da música brasileira. 

(Palmas.) 

Muito obrigado, companheiros e companheiras. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada para votação do requerimento de retirada de pauta da 

Medida Provisória nº 752, de 2016, que dispõe sobre diretrizes gerais para a prorrogação e a 

relicitação dos contratos de parceria que especifica. Cumprimentos a entidades responsáveis 

pela realização do Seminário A Mídia e o Poder - a reforma da Previdência, no Auditório Nereu 

Ramos, da Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB é contra a MP 752. Por isso, votamos "sim", pela retirada de pauta. 

Gostaríamos de aproveitar para parabenizar as seguintes entidades que realizaram o 

Seminário A Mídia e o Poder - a reforma da Previdência, que aconteceu agora há pouco, no 

Auditório Nereu Ramos: CONACATE, FEBRAFISCO, SINDIFISCO/MG, SINDIRECEITA e 

Pública - Central do Servidor.  

O seminário contou ainda com a presença do jornalista e comentarista político Bob Fernandes. 

Foi um momento muito importante para reflexão sobre a reforma da Previdência e a 

apresentação de mais elementos para se esclarecer a população de que essa reforma é uma 
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injustiça e uma maldade, principalmente com os servidores públicos, os aposentados, os 

trabalhadores rurais e as mulheres, que são as mais prejudicadas.  

O Governo pode utilizar outros mecanismos, como fazer auditoria da dívida pública e taxar os 

bancos e as grandes fortunas, e não jogar todos os problemas do País nas costas dos 

trabalhadores. 

Por isso, votamos pela retirada de pauta. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito da greve geral do dia 28 de abril. Discordância do povo brasileiro com as propostas de 

reformas trabalhista e previdenciária do Governo Michel Temer. Posicionamento contrário à 

medida provisória em pauta, sobre a renovação de contratos de concessão. Elogio aos 

trabalhadores pela luta contra a proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, primeiro, quero reafirmar que a greve geral foi 

um sucesso. A greve geral parou no Estado da Bahia, por exemplo, mais de 250 Municípios. E 

nós tivemos, em todo o Brasil, a manifestação explícita de que o povo brasileiro não concorda 

com as reformas ultraliberais do Governo do Sr. Michel Temer, que, num 1º de maio, dia 

consagrado aos trabalhadores do mundo inteiro, disse que a popularidade não lhe interessa e 

que a reforma trabalhista votada nesta Casa... 

Hoje pela manhã, o Senado decidiu que a reforma percorrerá pelo menos duas Comissões, 

Deputado Vicentinho. Isso, para nós, é um alento, porque o Senado, ao decidir que ela 

percorrerá pelo menos duas Comissões, já está dizendo que não tem disposição de aprová-la 

da forma draconiana como saiu do plenário desta Casa na semana passada. 

A greve, portanto, foi um grito de alerta. Enganam-se os Deputados que vociferam da tribuna 

do lado de lá, dizendo que a greve não existiu. Não obstante a Rede Globo ter destinado meio 

segundo para cada capital nordestina e ter mostrado episódios onde fatos isolados ocorreram, 

em alguns espaços do Brasil, para tentar macular a luta legítima dos trabalhadores como 

sendo baderna, a greve repercutiu internacionalmente. 

Se V.Exas. respeitarem a vontade do povo brasileiro, expressa em diversas pesquisas, não 

seguirão em frente com a apreciação da reforma da previdência, porque o núcleo duro da 
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reforma está mantido: 25 anos de tempo de contribuição para aposentadoria. Isso é um 

absurdo! É uma reforma excludente, uma reforma que levará milhões de brasileiros, 

especialmente os mais pobres, a não terem direito à aposentadoria.  

E a medida provisória que apreciaremos agora, nesta sessão que se inicia, é, sem dúvida, uma 

medida que escancara a alma deste Governo. Como é que nós podemos aprová-la? 

Uma coisa é se prorrogarem concessões existentes, focadas em um determinado setor, com 

toda uma linha de contrapartidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que está no art. 4º, inciso 

II, desta medida: prorrogação antecipada, alterando o prazo de vigência do contrato de 

parceria, quando expressamente admitida a prorrogação contratual. E por aí vai. É um cheque 

em branco para negociações escusas; é um cheque em branco dando superpoderes a quem 

gerencia o setor de concessões no Brasil, cujas características nós conhecemos 

profundamente e de longa data. 

Então, nós não podemos aprovar essa matéria, porque ela é destrutiva para a soberania 

nacional e para o desenvolvimento. Nós não podemos aprová-la. 

Faço aqui a minha consignação de aplauso aos trabalhadores brasileiros pela grande greve, 

pela grande luta. Vamos seguir lutando, vamos seguir resistindo e vamos derrotar essa 

ilegítima - como ilegítimo é o Governo - reforma da previdência. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudação aos trabalhadores brasileiros pelo êxito de greve geral do dia 28 de abril, contra as 

propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Fracasso da política econômica do Governo 

Michel Temer. Continuidade de protestos e mobilizações no País em repúdio à reforma 

previdenciária. Posicionamento do PT contrário à Medida Provisória nº 752, de 2016, sobre as 

diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria. Congratulações ao 

Supremo Tribunal Federal - STF pela concessão de liberdade ao ex-Deputado Federal José 

Dirceu. Crítica à Operação Lava-Jato. Necessidade de votação pela Câmara dos Deputados de 

projeto de lei sobre a tipificação do abuso de autoridade. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de usar a palavra, em primeiro lugar, para saudar os 

trabalhadores brasileiros que paralisaram suas atividades na última sexta-feira, na maior greve 

geral da história deste País. 



 

1273 
 

A greve não se limitou aos grandes centros. Ela se estendeu a todas as cidades do País, às 

estradas e a vários outros pontos. Nós percebemos, claramente, que o povo brasileiro se opõe 

a essa dita reforma da previdência, que, na verdade, é o desmonte do sistema de 

aposentadorias em nosso País. 

Essa adesão foi demonstrada claramente através de números do Datafolha: 71% dos 

pesquisados repudiaram a reforma da previdência; e 60% declararam textualmente que a 

reforma trabalhista interessa aos patrões, e não aos trabalhadores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós vamos votar aqui, nos próximos dias, a demolição 

da previdência. Nós temos de ter bem claro como o povo está entendendo isso. Não adianta vir 

aqui prometer, como fez um Líder do Governo, uma chuva de empregos. Os empregos estão 

sumindo. O desemprego atinge mais de 14 milhões de pessoas, que procuram emprego e não 

encontram. 

A política econômica do Sr. Meirelles e do Sr. Michel Temer está arrebentando a economia 

brasileira, destruindo a nossa estrutura produtiva, acabando com a indústria no País e, 

consequentemente, liquidando os empregos.  

Por isso prestem bem atenção. Os protestos vão continuar, a mobilização vai continuar, o 

Brasil vai ter uma grande movimentação de repúdio a essa reforma. E tenho certeza que essa 

reforma será derrotada neste plenário. Pode o Governo oferecer o cargo que for que eu tenho 

certeza que a maioria dos Deputados aqui vai votar contra essa proposta, ao lado do povo 

brasileiro. 

Queria também usar este tempo da Liderança para me referir à Medida Provisória nº 752, de 

2016. É uma medida provisória que foi bem destrinchada aqui pelo companheiro Deputado 

Henrique Fontana. É uma medida provisória que permite ao Governo fazer a entrega, por um 

prazo de 30 anos, de concessões que podem estar vencendo ou podem estar longe de vencer 

ainda. E, mesmo que o concessionário não tenha cumprido com as suas obrigações, ele ganha 

essa renovação, através de um processo chamado de relicitação, que nada mais é do que uma 

prorrogação.  

Essa prorrogação vai ser combinada onde? Ali no Palácio do Planalto. Vai ser combinada ali, 

na Casa Civil. Vai ser resolvida ali com o Sr. Wellington Moreira Franco. 

Isso não é admissível! Nós não podemos concordar com um projeto desse tipo, porque o 

correto é haver a licitação, sim, para até mesmo o concessionário poder concorrer, desde que 

tenha cumprido com os seus objetivos, com os seus compromissos. Isso nunca poderia ser 

feito da forma prevista nessa medida provisória. É um presente para os atuais concessionários. 

É uma boca-livre para eles poderem usufruir de direitos que não foram dados eternamente, 

mas que foram frutos de uma licitação malfeita na época do Sr. Fernando Henrique Cardoso e 

que acabou com o sistema ferroviário - mais de 7 mil quilômetros de ferrovias foram 

sucateadas no Brasil. E agora vai se dar o direito de eles continuarem com as concessões por 

mais 30 anos, com direito de passagem de apenas 20% do espaço de trânsito. 

Ora, não podemos aceitar isso. O PT vai votar contra essa medida provisória, exatamente com 

o objetivo - e contamos com o apoio de todos os Deputados e de todas as Deputadas - de 

fazer com que se rejeite essa medida provisória e se possibilite a elaboração de outro projeto, 

pelo qual seja possível, sim, uma relicitação de verdade, ou seja, um certame em que todos os 

interessados possam concorrer. 
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Quero aproveitar o tempo que me resta para me referir à decisão do Supremo Tribunal Federal 

de permitir a liberdade do ex-Deputado Federal e ex-Ministro José Dirceu, preso 

preventivamente há 2 anos e 2 meses, num verdadeiro abuso de autoridade do Sr. Juiz Sergio 

Moro e dos Promotores da Operação Lava-Jato. 

É dessa forma que eles têm feito esse verdadeiro carnaval no País, um carnaval midiático, em 

que denúncias vazias aparecem de modo espalhafatoso na mídia e fazem com que muitas 

pessoas que certamente serão inocentadas ao longo do processo sejam execradas e 

condenadas pela opinião pública, através dos jornais nacionais que todo dia dedicam horas e 

horas a revelar vazamentos que não têm nenhuma comprovação. 

O único objetivo dessa suposta operação, desse sistema de execração pública é destruir o 

sistema político brasileiro. Muitos pensavam que era contra o PT; alguns ainda acham que é 

contra o Lula. Na verdade, o objetivo claro e inequívoco dessa operação é destruir a 

democracia brasileira, é fazer com que imperem neste País os interesses desse grupo que vem 

dominando parte do Judiciário. 

Mas o Supremo Tribunal Federal hoje parece que retomou as rédeas da situação, retomou o 

Estado de Direito neste País, porque está fazendo uma análise correta da situação e dizendo 

claramente que uma pessoa que não oferece perigo à sociedade, que não está destruindo 

provas, que não está com o comportamento de quem vai se evadir do País tem que 

permanecer em liberdade durante o processo. Esse é o sentido real da decisão. 

Nós queremos parabenizar o Supremo Tribunal Federal por essa decisão. Essa é uma decisão 

correta e vai permitir, sim, que se faça um julgamento correto de todos os fatos denunciados.  

Nós não somos contrários a que haja julgamento. Nós não somos contrários a que haja 

investigação. Porém somos contrários a todo tipo de arbitrariedade que revele no fundo um 

abuso de autoridade. 

Sr. Presidente, eu queria concluir dizendo que temos que votar o projeto de abuso de 

autoridade que foi aprovado no Senado. Queremos votá-lo rapidamente, para que se comece a 

colocar em ordem o sistema jurídico deste País. 

Nós não podemos aceitar que continue havendo essa forma de se denegrir todas as pessoas 

que praticam de forma correta a atividade política e que se misture corrupção com atividade 

política. Nós queremos que haja, sim, apuração, mas uma apuração correta e justa em nosso 

País, para que se preserve a democracia, para que se preserve o direito de opinião, para que 

tenhamos respeito a todas as pessoas e a todos os pensamentos no Brasil. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa de concessão de liberdade a manifestantes presos em decorrência de participação na 

greve geral de 28 de abril. Críticas à atuação policial durante as manifestações. Repúdio à 

tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Indignação com o tratamento da mídia 

nacional ao movimento grevista. Êxito das manifestações contra as propostas do Governo 

Federal de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. 

que considere como lidos estes pronunciamentos. Digo que lutar não é crime. Liberdade aos 

presos políticos da greve geral! 

Denuncio desta tribuna o que aconteceu na grande greve geral contra a reforma previdenciária 

e a reforma trabalhista. Várias pessoas foram presas. Em São Paulo, três militantes do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto -MTST foram detidos: Luciano Firmino, Ricardo 

Santos e Juraci Santos. São lutadores sociais que foram levados para a 63ª DP e, depois, 

transferidos para o Cadeião, onde fui visitá-los, junto com o Senador Suplicy. 

Foi uma arbitrariedade praticada pelo delegado, que só ouve a polícia, e também pela juíza, 

que fez uma avaliação, e é risível o argumento de que eles estavam realizando atos de 

violência, sendo que na prática não havia nenhuma materialidade sobre isso. Desta tribuna 

quero dizer que eles foram transferidos para um CDP, um centro de detenção provisória. 

Nós estamos dizendo que a intimidação de ativistas sociais é intolerável. Não permitiremos a 

criminalização dos movimentos sociais. Isso é feito para dar exemplo, para impedir que 

milhares de lutadores sociais vão às ruas contra essas reformas que trucidam direitos e 

interesses dos trabalhadores brasileiros. 

Esses três presos políticos e Rafael Braga, que já foi condenado no Rio de Janeiro, são 

símbolos da resistência. 

Libertem nossos presos imediatamente! Não admitiremos arbitrariedades, sejam policiais, 

sejam judiciais. Libertem nossos presos agora! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, as mobilizações do dia 28 de abril pararam 

o País e deixaram claro que a maioria da população não aceita as reformas previdenciária e 

trabalhista, além de rejeitar Temer. Foi, sem sombra de dúvidas, a maior greve dos últimos 30 

anos. A força política demonstrada pelos sindicatos e movimentos sociais acendeu o sinal de 

alerta dos poderosos. Não por outra razão, assistimos a cenas lamentáveis de repressão Brasil 

afora. 

Em São Paulo, três manifestantes do MTST foram detidos e presos pela Polícia Militar. Luciano 

Firmino, 41, Ricardo Santos, 35, e Juraci Santos, 57, foram levados para a 63ª DP depois de 

um ato ocorrido na Zona Leste da cidade, no contexto da greve geral. Em um primeiro 

momento, o delegado de plantão Marcos Luiz Gomes apresentou a acusação de associação 

criminosa. Depois, houve um recuo. Incêndio e incitação à violência foram os supostos motivos 
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das prisões. Acontece que o que deu base à sentença, dada pela juíza Marcela Filus, foi a 

palavra do agente policial. Não há nenhuma prova material. Nem teria como haver, pois os 

militantes não cometeram delito algum. São inocentes. Não houve fogo, galão de gasolina ou 

rojões disparados contra a polícia. Hoje pela manhã, os três foram levados para o Centro de 

Detenção Provisória Vila Independência. Estamos diante de prisões claramente políticas! No 

despacho da juíza, alega-se "resguardar a ordem social". A expressão, comumente usada 

durante a ditadura militar e historicamente explicada num contexto em que a questão social é 

sempre uma questão de polícia, é elucidativa do que ocorre. 

O que estão fazendo é uma tentativa de intimidação de ativistas de todo o País. Querem que a 

prisão dos três militantes se transforme em exemplo: quem fizer luta sofrerá consequências 

graves. Esse tipo de ameaça faz parte de um verdadeiro estado de exceção, em que a 

democracia é golpeada, os direitos, retirados, e a liberdade política, sabotada. 

A criminalização dos movimentos sociais, lamentavelmente, não é uma novidade. A repressão 

no campo tem feito dezenas de vítimas. Ontem, ao menos 1 dezena de indígenas da etnia 

gamela foi atacada no Maranhão. No dia 28 de abril, ocorreu uma brutal repressão no Rio de 

Janeiro ainda na concentração. O Líder da bancada do PSOL na Câmara, o Deputado Glauber 

Braga, foi atingido na perna por uma bala de borracha. O Deputado Estadual Flavio Serafini 

sofreu os efeitos, ao lado de outros militantes, de uma bomba de gás lacrimogêneo lançada em 

cima do palco em que aconteciam os discursos políticos. Em Goiás, um jovem recebeu, de 

maneira totalmente desnecessária, um golpe de cassetete na cabeça, o que o levou ao estado 

de coma. 

Se lembrarmos das manifestações de 2013, perceberemos que a ação da polícia foi de uma 

violência inaceitável. Dessa época, Rafael Braga, jovem negro e da periferia do Rio de Janeiro, 

preso por portar produto de limpeza, paga a conta de uma Justiça arbitrária, seletiva e 

reprodutora das desigualdades sociais. 

Na segunda-feira, fomos pessoalmente, ao lado do ex-Senador e atual Vereador Eduardo 

Suplicy, à delegacia onde estavam os militantes do MTST. Seguros de que não cometeram ato 

ilícito, os três estavam firmes. Lá, prestamos solidariedade e denunciamos mais essas 

tentativas de intimidar os que lutam. 

É importante deixar claro que toda e qualquer iniciativa de reprimir a participação política será 

rechaçada com veemência. A luta pela democracia sempre custou muito caro. Os golpistas de 

plantão querem agora impedir que haja oposição nas ruas. A soberania popular é o caminho 

legítimo para a escolha do destino do País e não a vontade de um Governo ilegítimo e de um 

punhado de privilegiados. 

No próximo dia 4, haverá manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo pela liberdade de Luciano, Ricardo, Juraci e Rafael Braga. Não sossegaremos até a 

verdadeira justiça ser feita. Lutar não é crime. Nenhum direito a menos! Libertem nossos 

presos! 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa talvez tenha sido a greve geral mais atacada, 

negada, reprimida e vilipendiada da história. Apesar de tudo, mostrou sua força e atingiu seus 

objetivos. Para além da unidade da Esquerda, a greve serviu de expressão para todos aqueles 
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que são contra as reformas de Temer, rejeitam seu modelo econômico e consideram este 

Governo ilegítimo e antipovo. 

A chamada grande mídia, às vésperas do dia 28 de abril, tentou esconder que haveria uma 

greve geral. Quando a greve se tornou um fato impossível de ser ignorado, tratou de 

criminalizar os movimentos sociais, ao mesmo tempo em que fez toda uma campanha para 

deslegitimar sua ação, suas bandeiras e seus protagonistas. 

O caso mais patético e, ao mesmo tempo, criminoso foi o do Prefeito João Doria, mas houve 

muitos outros personagens tão ou mais perversos. Doria praticou assédio moral contra o 

funcionalismo público, negou um direito fundamental e constitucional, que é o direito de greve. 

E mostrou todo o seu despreparo e desconhecimento histórico ao chamar os grevistas de 

vagabundos. Sua verborragia patronal de pior tipo entra para a história, assim como Fernando 

Henrique Cardoso, e com certeza lhe trará consequências duras em suas pretensões políticas. 

Também agiu para desqualificar o movimento o Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, 

desmascarado na Operação Carne Fraca e ligado historicamente aos interesses ruralistas. 

Serraglio chamou os movimentos de baderneiros e procurou minimizar os efeitos da greve, 

desconsiderando a resistência legítima daqueles que estão sendo duramente atingidos pela 

política antipovo do Governo. 

Enquanto o New York Times destacava que o Brasil parou contra "o governo escandaloso de 

Michel Temer", a mídia brasileira deu destaque a casos isolados de violência, não mostrando a 

real dimensão da greve, tampouco se preocupou em mostrar quais eram suas motivações e 

impacto. Como bem resumiu a ombusdman da Folha de S.Paulo, "na sexta-feira, o bom 

jornalismo aderiu à greve geral. Não compareceu para trabalhar". O problema é que o bom 

jornalismo está em greve faz tempo, mas a aposta de que, ao manipular os fatos e as 

narrativas, é possível dobrar o povo brasileiro está dando com os burros n'água. 

O resultado da pesquisa Datafolha demonstrou isso de forma cabal: 71% da população é 

contra a reforma da Previdência, 60% consideram que as novas leis trabalhistas beneficiam os 

patrões. A maioria esmagadora é contra Temer e pede eleições diretas. Tucanos e outros 

patrocinadores mais diretos do golpe amargam cada vez mais rejeição e veem seus índices de 

intenção de voto se reduzirem drasticamente. 

O Governo Federal gastou até agora 29 milhões de reais em propaganda, convocou os donos 

dos meios de comunicação para cerrarem fileiras com o discurso único e terrorista de que, se 

não houver reforma, a Previdência quebra, comprou votos com cargos e emendas, mas, 

mesmo assim, não tem maioria para aprovar a reforma em plenário. 

À medida que cresce a reprovação ao Governo e às suas reformas, aumenta a violência contra 

os movimentos sociais e contra os que lutam. O ato covarde e criminoso contra o estudante 

Mateus Ferreira da Silva em Goiânia, a prisão ilegal de três ativistas do MTST em São Paulo, a 

barbárie cometida contra indígenas no Maranhão, a chacina ocorrida há 2 semanas em Mato 

Grosso, a truculência da PM no Rio de Janeiro, enfim, um conjunto de ações ilegais e 

criminosas mostra a exata escalada da repressão promovida por quem está perdendo o debate 

nas ruas. Vivemos praticamente num estado de exceção, o direito à livre manifestação não 

está garantido hoje no Brasil. É preciso um alerta geral da sociedade brasileira, 

independentemente de posicionamento ideológico, a respeito do caos a que esse tipo de 

comportamento político pode levar. 

Essa violência é alimentada pelo discurso de ódio que predomina nas redes sociais e em parte 

da mídia oligopolista, discurso que recrudesce à medida que o povo manifesta cada vez mais 
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sua rejeição ao atual Governo e ao golpe que o conduziu ao poder. Há uma radicalização à 

direita, justamente por saber que a população está muito mais atenta à retirada de direitos e 

não aceita que um Governo corrupto e ilegítimo venha lhe impor mais sacrifícios. A velha 

Direita quer que o povo apanhe calado. 

A resistência demonstrada pela greve geral abre o caminho para derrotarmos as reformas de 

Temer. O Governo não admite, mas sentiu o baque. Apesar de toda a cantilena para tentar 

negar a greve, sabe que a resistência popular aumentou e que há uma forte disposição de luta. 

Essa disposição irá aumentar cada vez mais, à medida que um maior número de pessoas 

passe a saber exatamente do que tratam as medidas antipovo das "novas" leis trabalhistas e 

previdenciárias. 

Estão cada vez mais isolados da população os setores que advogam as reformas como saída 

para a crise. O povo brasileiro já entendeu que as reformas visam aumentar o grau de 

exploração do trabalho, precarizar direitos, aumentar os lucros do grande empresariado e dos 

bancos. A falsa promessa de criar empregos cai por terra com medidas que, na verdade, 

aprofundam a recessão e a desigualdade. 

No entanto, a grande mídia e o grande capital insistem, estão dispostos a bancar a aposta, 

mesmo com a ampla rejeição popular. Temer se arroga a tarefa de aprovar as reformas como a 

grande tábua de salvação de seu governo ilegítimo. Para a elite brasileira, Temer cumpre mais 

ou menos o papel de Cunha no encaminhamento da aprovação do impeachment. Assim como 

seu amigo de partido e de negociatas, após fazer o trabalho sujo, no caso, aprovar as 

reformas, poderá ser descartado. 

Aos movimentos sociais cabe agora aumentar a pressão nas ruas e no Parlamento. É preciso 

que haja uma grande mobilização em Brasília. É possível trabalhar com a possibilidade de 

ocorrência de outra greve geral ou de atos de massa nas capitais e nas grandes cidades contra 

as reformas. É preciso que se continue a valorizar a unidade dos que estão contra as reformas 

e o Governo Temer, articulando essa luta como a central neste momento. É possível sim, nas 

ruas, derrotar este Governo e seu pacote de maldades! Fora, Temer! Diretas já! 

Muito obrigado. 
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Sumário 

Repressão a movimentos de oposição ao Governo Temer. Contrariedade às propostas do 

Governo Federal de reformas trabalhista e previdenciária. Necessidade de antecipação de 

eleições gerais no País. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Pedro Uczai, 

primeiro quero manifestar a alegria de vê-lo presidir esta sessão nesta tarde na Câmara dos 

Deputados. Compartilho com V.Exa. as causas dos trabalhadores, do povo de Santa Catarina, 

nesta fase de dura resistência à agressão violenta a um conjunto de direitos. Infelizmente este 

é o momento que o Brasil nos reserva. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inimagináveis são os acontecimentos que a nossa 

geração está vivendo. Assistir a jovens serem agredidos por estarem no exercício da livre 

manifestação; assistir a movimentos sociais serem reprimidos com violência; assistir a direitos 

conquistados pelo povo brasileiro serem massacrados por medidas que estão em curso no 

nosso País; assistir a um Governo sem votos, tudo isso remete todos nós desta geração nesta 

Casa a palcos recentes em que houve acontecimentos no nosso País. Refiro-me aos 

momentos da ditadura, aos eventos que excepcionalizaram a vida democrática no Brasil. 

Mas estamos aqui resistindo, em minoria, e com a certeza da atuação da minoria lá fora! A 

maioria do povo brasileiro construiu o grande evento histórico do dia 28 de abril, na greve geral, 

a maioria dos trabalhadores brasileiros foram às ruas no dia 1º de maio para manifestar a clara 

consciência deste momento que estamos atravessando. Este é o momento, inclusive, da 

percepção clara do povo brasileiro de que, na política em sentido lato, somos aqui poucos 

brasileiros. 

Estamos na resistência, estamos contra a reforma trabalhista, contra essa agressão aos 

direitos históricos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência, resistindo aqui a esse 

atentado, estamos atuando em favor da conquista da cidadania do nosso povo. 

Estamos, infelizmente, neste palco do golpe, mas é o espaço democrático que temos. Nas 

ruas, nas praças, há a percepção clara dos acontecimentos. Neste momento, é importante a 

retomada do valor universal da reconquista da democracia. É necessária a realização de 

eleições gerais já, para que possamos dar legitimidade democrática ao nosso País e, ao 

mesmo tempo, frear essa agenda do subdesenvolvimento que amargura o povo brasileiro, traz 

desesperança à nossa gente e, lamentavelmente, está levando o nosso País a momentos que 

imaginávamos que não iríamos viver. 

Parabéns a todos aqueles que estão resistindo no processo democrático, na defesa 

intransigente das conquistas do povo brasileiro! 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, houve um tempo em que a repressão assassinava 

jovens em protestos. 

Houve um tempo em que pessoas eram presas por manifestar suas ideias. 
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Houve um tempo em que se perseguiam líderes políticos de esquerda. 

Houve um tempo em que índios eram mutilados por pessoas que não concordavam com sua 

cultura. 

Houve um tempo em que trabalhadores sem terra eram massacrados por lutar pelo direito a 

terra. 

Houve um tempo em que a Presidência da República do nosso País era presidida por pessoas 

que não tinham votos... 

Houve um tempo em que os trabalhadores eram escravizados e não existiam leis de proteção 

trabalhista. 

Houve um tempo em que a aposentadoria só existia para os ricos e em que o pobre morria 

trabalhando. 

Houve um tempo em que somente homens ricos e brancos pertenciam à seleta casta do 

Governo Federal. 

Houve um tempo em que falávamos fino com os Estados Unidos e grosso com a América 

Latina. 

Houve um tempo em que as políticas do Governo beneficiavam apenas os banqueiros e os 

rentistas. 

Sras. e Srs. Deputados, esse tempo é hoje! 

São inúmeros os casos de repressão e assassinato de jovens que protestavam em 

manifestações contra o Governo ilegítimo e suas políticas antissociais. 

Em Pernambuco, o jovem Edvaldo Alves, 19 anos, levou um tiro dado pela Polícia Militar 

durante um ato público contra a repressão. Outro caso que assustou o Brasil foi o do jovem 

Mateus, estudante em Goiânia. O estudante foi brutalmente espancado pela PM e está 

internado, em estado grave, na UTI em hospital de Goiânia. Imagens mostraram quando o 

estudante levou o golpe na cabeça e o PM que cometeu a agressão saiu correndo. Já o 

estudante caiu no chão e recebeu os primeiros socorros de outros manifestantes. Esses e 

outros tantos casos têm-se tornado rotina em nosso País. 

Sem falar nos presos políticos que protestavam no último dia 28 durante a grande greve geral. 

Juracy, Luciano e Ricardo, ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST, 

seguem presos As acusações são de incitação ao crime, incêndio e explosão. Os fundamentos 

das prisões são nitidamente políticos. 

O delegado considerou como incitação as palavras de ordem dirigidas pelos militantes contra o 

Governo Temer, as reformas trabalhista e previdenciária. 

Luciano está sendo acusado por suposta prática de incêndio, mas, na verdade, nenhum pneu 

chegou a ser queimado na pista ao longo de toda a manifestação. É importante mencionar que 

o País vivenciou no dia 28 a maior greve nos últimos 30 anos, tendo ocorrido em todo o País 

milhares de travamentos em avenidas, estradas e rodovias. Não há notícias de manifestantes 

presos. O fato só evidencia, portanto, a desproporção e a ilegalidade da prisão. 
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Juracy e Ricardo, por sua vez, estão sendo falsamente acusados de explosão, pois teriam 

atirado rojões na direção dos polícias. A única prova que fundamenta essa versão é a palavra 

dos próprios policiais. 

Apesar de os policiais terem vasculhado todo o local, entrado de maneira ilegal na Paróquia do 

Padre Paulo e averiguado o carro de Juracy à procura de provas, nenhum rojão foi encontrado. 

Nosso País está vivendo um claro estado de exceção. No último dia 30, índios foram mutilados 

na comunidade indígena da cidade de Viana, Maranhão, localizada a 220 quilômetros de São 

Luís. Um grupo de fazendeiros atacou o território e feriu, ao todo, 13 pessoas. 

O mesmo está ocorrendo com os militantes do movimento dos trabalhadores sem terra. Todo 

dia há uma notícia de assassinato nova. 

O Governo ilegítimo deu carta-branca para assassinar aqueles que lutam por justiça social. 

Mas não poderíamos esperar nada mais de um Governo sem votos, sem aprovação e sem 

respaldo popular. Exigimos o fim da violência e queremos que a democracia se restabeleça e 

se convoquem, no menor tempo possível, eleições presidenciais, para que o País possa sair da 

crise política, social e econômica em que se encontra. Ninguém mais aguenta este Governo, 

nem a própria base de apoio. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da 

Casa. 

Muito obrigado. 
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O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria registrar que na 

última sexta-feira o Brasil inteiro usou o instrumento que é arma mais importante da classe 

trabalhadora, daqueles que produzem a riqueza de qualquer país: a greve geral. 

Quero parabenizar todas as centrais sindicais, que foram combativas na luta, e também o povo 

sergipano, pela grande paralisação. Foi o maior ato registrado na história de Sergipe: contou 

com a participação de mais de 70 mil pessoas e foi encerrado pelas ruas da Capital com uma 

paralisação geral. 

Quero parabenizar ainda a CUT - Central Única dos Trabalhadores, a UGT - União Geral dos 

Trabalhadores, a CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, todos os 

movimentos, do campo e da cidade, pela grande greve geral sergipana, que mostrou a força e 

a unidade popular. 

Parabéns! 

Contra as reformas trabalhista e da Previdência! 

Para encerrar, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que mande divulgar este meu pronunciamento 

nos meios de comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu pronunciamento versa sobre o dia 28 de abril, 

um dia histórico em Sergipe. 

Quero registrar e parabenizar o povo sergipano pela disposição para lutar contra as reformas 

proposta pelo Governo golpista. No dia 28 de abril, o Estado de Sergipe parou, na greve 

nacional. Mais de 50 categorias de trabalhadores paralisaram seus trabalhos e mais de 100 

organizações sindicais trabalharam na construção do dia de luta. 

Há uma estimativa de que 60 mil pessoas, entre trabalhadores do campo e da cidade, 

militantes do movimento social e sindical, estudantes, jovens, idosos e até crianças tenham 

ocupado as ruas do centro de Aracaju, em um ato de luta, na tarde da sexta-feira, dia 28 de 

abril - data da grande greve geral contra as reformas trabalhista e da Previdência e contra a 

terceirização sem garantias trabalhistas. 

O evento reuniu os manifestantes na Praça General Valadão. Os manifestantes saíram em 

caminhada pelas ruas do centro e pararam na porta do Supermercado Hiper Bompreço, que, 

devido à pressão popular, fechou as portas e aderiu à greve nacional. 

A caminhada seguiu, e o movimento sindical fez outra pausa na porta da Federação dos 

Comerciantes. Os dirigentes afirmaram que o movimento sindical não irá aceitar passivamente 

a retirada de direitos. 

O movimento social e sindical, desde a madrugada desta sexta-feira, realizou a ocupação das 

empresas de ônibus, o bloqueio de vários trechos da BR-101 e da BR-235, fechou o centro 

administrativo e o centro comercial de Aracaju. Devido ao bloqueio nas estradas, algumas 

fábricas de Sergipe não produziram naquele dia. Em Nossa Senhora da Glória, Capital do 

Sertão sergipano, também houve protesto e fechamento das lojas do centro. 

O coletivo Levante Popular da Juventude fez uma encenação durante o protesto. Um artista de 

perna de pau, com chapéu do Tio Sam na cabeça e o símbolo da Rede Globo de Televisão no 
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peito, estava ligado a jovens de olhos vendados por tiras de pano pretas, simulando uma 

marionete, para criticar a manipulação da Rede Globo de Televisão, que atinge boa parte da 

população, de modo que ela não sabe os efeitos nocivos das reformas trabalhista e da 

Previdência. 

A maioria da população brasileira não tem noção do que está em jogo neste momento, pois 

vivemos um estado de exceção em que o Governo está botando em prática um projeto que 

retira direitos, notadamente por meio das reformas trabalhista e da Previdência. 
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Prejuízos ao Brasil em face da realização de greve geral.  

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu não terei 

nenhum problema se V.Exa. me conceder 2 minutos. Não vou brigar. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há uma luta da Esquerda com a Direita no País 

sobre a qual eu tenho falado muito na Casa. Um dia desses, citei o Vereador Wilson Trópia, de 

Belo Horizonte, que foi Deputado estadual, que disse que a crise era de caráter - V.Exa. 

presidia a sessão. 

A Direita diz que a greve não prejudicou o Brasil em nada. O Governo diz que a greve foi pífia. 

Por outro lado, a Esquerda diz que a greve foi vencedora, que marcou um posicionamento 

muito grande e que as manifestações nas ruas não foram tão grandes. 

Saibam de uma coisa: o Brasil tomou prejuízo, sim, com a greve. 

Acorda Brasil! Não sou a favor de greve violenta, mas o Governo deve ficar atento com o que 

está acontecendo no Brasil. 

Muito obrigado. 
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Alerta aos Deputados sobre o impacto de greve geral contra as propostas de reformas 

previdenciária e trabalhista.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, chamo a atenção para o fato de que quem tem de acordar mesmo são os 

Deputados, é o Congresso Nacional. 

Na última sexta-feira, milhares de pessoas neste Brasil paralisaram suas atividades para 

protestar contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a retirada de direitos. 

Os Parlamentares não podem, de forma nenhuma, em nome deste Governo golpista, votar 

essas medidas que tiram direito da classe trabalhadora. Esse recado foi dado! Cabe aos 

políticos e ao Congresso Nacional entenderem e ouvirem esse recado! 

O que eu vi ontem foram alguns Deputados menosprezando as atividades, dizendo que não 

houve greve, que não foi isso, que não foi aquilo. Ora, o País parou porque não concorda com 

a reforma da Previdência! O País vai parar de novo, pode ter certeza, Sr. Presidente! 

Muito obrigado. 
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Luta do orador pela inclusão dos guardas municipais como agentes da segurança pública na 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

peço a palavra por apenas 1 minuto, para deixar registrado que, apesar de toda essa luta na 

Comissão Especial da Reforma da Previdência, o Governo conseguiu retirar alguns membros 

de partidos da chamada base aliada que certamente não iriam votar com esse texto, que 

acabou sendo mudado na última hora, com a inclusão dos agentes penitenciários, os agentes 

socioeducacionais, e também dos policiais legislativos da Câmara dos Deputados e do 

Senado. 

Nós continuaremos lutando para incluir as Guardas Municipais no Relatório, demonstrando a 

importância do trabalho delas em várias cidades. Lembro que, recentemente, na greve que 

houve no Espírito Santo, quem segurou a questão relativa à segurança pública foi, sem dúvida 

nenhuma, a Guarda Municipal. Em São Paulo, nós tivemos mais de 70 mil ocorrências feitas 

pelas Guardas Municipais, sendo 7.700 flagrantes. Em algumas cidades do interior de São 

Paulo, quem garante a segurança pública são as Guardas Municipais. 

Por isso, nós insistimos em que as Guardas Municipais, que têm porte de arma por lei, não 

podem ser excluídas dessa nova condição estabelecida pela PEC da Previdência, pois isso 

seria uma injustiça, já elas estão inseridas no contexto da segurança pública desde a 

aprovação do seu Estatuto. 
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________________________________________ 

101.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 03/05/2017-14:18 

Publ.: DCD - 5/4/2017 - 28 CHICO LOPES-PCDOB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 



 

1286 
 

Sumário 

Reiteração de posicionamento do PCdoB contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

reafirmar a minha posição, que é a posição do PCdoB, de que não vamos votar a favor da 

reforma da Previdência de jeito nenhum. Primeiro, porque a Previdência foi uma conquista dos 

trabalhadores. Segundo, porque ela tem dinheiro para suportar o caixa - até porque o dinheiro 

da Previdência é tirado para fazer estrada, para fazer prédio etc. 

O Governo não tem moral para querer tirar da sociedade uma conquista de vários. 

Nós vamos votar contra a reforma da Previdência porque não há necessidade disso. Eu pago, 

o patrão paga, mas o Governo não cumpre a parte dele, principalmente esse Governo que não 

foi eleito, um Governo que não é respeitado pela sociedade. 

Portanto, um bom negócio que ele faria seria renunciar, dar adeus e deixar a democracia 

avançar. 

Um abraço! 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Falecimento da agente comunitária de saúde Ruth Brilhante de Souza. Contrariedade à 

proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Defesa da tese de ilegitimidade do 

Governo Michel Temer. 

________________________________________ 
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O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, quero me 

solidarizar com todos os agentes comunitários de saúde, tendo em vista o falecimento da Sra. 

Ruth, que lutou imensamente em defesa desses trabalhadores. 

Aproveito também para lembrar que, agora, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, 

está sendo discutido o relatório que aprofunda um golpe, um golpe que afastou uma Presidenta 

da República eleita. Por conta desse golpe, somente durante este ano, este Governo golpista e 

seus seguidores já deixaram quase 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores 

desempregados. Todos os dias eles mentem, dizem que vai melhorar, mas colocam as 

pessoas no olho da rua, lamentavelmente. 

Então, nós queremos reafirmar a nossa posição de combate a essa reforma cruel da 

Previdência, porque ela piora cada vez mais a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação 

desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Defiro o seu pedido. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta de reforma previdenciária em apreciação na Câmara dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um golpe 

sempre é muito violento. Hoje, durante a leitura do parecer do Relator da reforma da 

Previdência Social, essa antirreforma, ficou evidente que se atacam violentamente os mais 

pobres, que se atacam os idosos. Querem que a idade mínima para recebimento de benefício 

seja de 68 anos. É uma vergonha! 

Eu acho que o mundo busca alternativas para enfrentar a quarta Revolução Industrial, busca 

alternativas para garantir renda mínima para as pessoas desde o dia em que nascem. E aqui 

eles querem cortar a renda das pessoas na velhice, o que é uma vergonha. Essa é a 
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demonstração de que um golpe sempre é violento, muito violento, em especial, 

lamentavelmente, contra os mais pobres.  

Nós estamos aqui para resistir a essa pauta golpista e vamos derrotar a antirreforma da 

Previdência. 

 

 

________________________________________ 
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Atuação da oradora em defesa de reivindicações de mulheres policiais no âmbito da proposta 

de reforma previdenciária em apreciação na Casa. Necessidade de debate entre 

Parlamentares e Lideranças partidárias com entidades da sociedade civil acerca da matéria. 

________________________________________ 

A SRA. LAURA CARNEIRO (PMDB-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, muito 

rapidamente, quero apenas fazer um registro. 

Ontem fui procurada por policiais mulheres. Conversamos sobre as distorções existentes na 

proposta de reforma da Previdência Social, especificamente para esta categoria, a de policiais 

mulheres. 

Nós conseguimos um pequeniníssimo avanço no relatório que será votado hoje. O tempo 

necessário na atividade policial passou de 15 anos para 20 anos. Hoje são 15 anos, mas, num 

acordo, o tempo passou de 15 anos até 20 anos, em 10 anos, com 2 anos consecutivos.  

Mas isso não soluciona a questão, Sr. Presidente. Só vamos solucionar se efetivamente 

mudarmos as idades. Eu queria fazer um apelo a V.Exa. e pedir a V.Exa. que o fizesse à Mesa 

Diretora. O que percebo - e este não é o primeiro mandato da minha vida, é o quarto mandato - 

é que há entre os Deputados uma completa insatisfação... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Peço que conclua, por favor. 

A SRA. LAURA CARNEIRO - Vou complementar. 
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Talvez o ideal fosse sentarem-se os Parlamentares com as Lideranças e com as entidades da 

sociedade civil e reconstruírem o texto, tornando-o possível. Ninguém é, no fundo, contra uma 

mudança, mas não na medida em que esta se apresenta.  

Sr. Presidente, talvez isso não seja um conselho, mas a ansiedade que sinto. 

Obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Pressão do Governo Temer sobre sua base de apoio no Parlamento para aprovação das 

reformas trabalhista e previdenciária. Expectativa do orador de rejeição, pelo Plenário da Casa, 

da proposta de reforma da Previdência. Êxito da greve geral do último dia 28 de abril. Falta de 

condições para a permanência de Michel Temer à frente da Presidência da República. 

Rejeição do atual Governo pela maioria da população e liderança de Luiz Inácio Lula da Silva 

com referência à disputa presidencial de 2018, segundo pesquisa do Instituto Datafolha. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, na última segunda-feira, esta foi a manchete do jornal Correio Braziliense: "Temer 

enquadra base em semana decisiva". 

O Presidente Temer ameaça seus Deputados, demite de cargos de confiança pessoas 

indicadas por seus Deputados. Numa mesa de negociação com esses Deputados, ele botou 

esses cargos lá para que eles votassem com o Governo nesta Casa. Alguns Deputados não 

concordaram, votaram contra a reforma trabalhista, e ele demite, enquadra, humilha seus 

Deputados, para trazer para este plenário a famigerada reforma da Previdência. 

Hoje a reforma da Previdência está sendo discutida e será votada na Comissão. Pode até ser 

que ela passe lá, mas aqui não vai passar. Sabem por que não vai passar? Porque o povo 

brasileiro reagiu. 
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Na fantástica greve do dia 28 de abril, o Brasil parou. As centrais sindicais, os movimentos 

sociais, a sociedade brasileira toda parou. Fez a greve contra Temer - fora, Temer! -, contra a 

reforma previdenciária e contra a reforma trabalhista. 

O povo foi às ruas para se manifestar não só no dia 28 de abril, mas também no dia 1º de 

maio. Foram dois grandes movimentos da sociedade brasileira, que se levanta para dizer: 

"Fora, Temer! Não dá mais!" 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a pá de cal para o sepultamento deste Governo foi a 

pesquisa do Datafolha. Temer tem o apoio só de 4% do povo brasileiro. Apenas 4% do povo 

brasileiro! Obviamente, esses 4% fazem parte da elite financeira que apoia este Governo nesta 

Casa e neste País e de alguns meios de comunicação. São 4%! E 34% do povo brasileiro está 

envergonhado de viver no Brasil e de ver agir este Governo Temer. 

O Governo Temer acabou, Sr. Presidente! O Governo Temer chegou ao fim! Não tem moral, 

não tem condição ética, política, eleitoral e popular para estar à frente deste País. 

Esta Casa não pode e não deve se ajoelhar perante um Presidente que está sepultado na 

história do Brasil. Esta Casa não pode se ajoelhar perante um Presidente ditador, perante um 

Presidente que ameaça a sua base, que humilha seus Deputados para que votem a 

famigerada reforma da Previdência. 

Esta reforma não vai ser aprovada nesta Casa. Eles não vão conseguir os 308 votos 

necessários, porque quem vota aqui com este Presidente, que já está sepultado, será 

sepultado junto com ele. 

Tenho certeza de que os pares desta Casa, de que os nossos adversários do PSDB, do PMDB 

e do DEM vão pensar hoje à noite, vão pensar nesta semana, vão refletir e vão ficar do lado do 

povo! Não é possível que Deputados, eleitos pelo voto do povo, apoiem e aprovem esta 

reforma da Previdência, que é contra o povo, só é a favor de Temer. 

Fora, Temer! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que assistem a esta sessão e nos 

acompanham pela TV Câmara, o Governo Temer acabou! O ilegítimo Michel Temer não tem 

mais nenhuma condição de permanecer à frente do comando do nosso País. Não tem 

condição moral, ética, eleitoral e popular para ser o Presidente do Brasil. Ele e sua turma estão 

causando estragos ao Brasil, em especial à classe trabalhadora. A greve geral e a pesquisa 

Datafolha anteciparam o fim deste Governo ilegítimo e golpista. 

Na sexta-feira, milhões de brasileiros, de norte a sul do Brasil, pararam suas atividades como 

forma de protesto a todas essas barbaridades que estão acontecendo no País. Eu estive nas 

ruas em Camaçari e pude ver claramente as reinvindicações: "Não à reforma trabalhista!"; "Não 

à reforma da Previdência"; "Não à terceirização!"; "Fora, Temer!" O povo não aguenta mais 

tomar porrada! O povo não aguenta mais este Governo ilegítimo, que assumiu o poder com o 

discurso de moralizar o País, e está atolado até o pescoço em corrupção. 

Não bastasse a força da greve geral, veio a pesquisa Datafolha para sepultar de vez este 

Governo golpista. Temer tem apenas 4% de aprovação, segundo o Datafolha. São 4%! E 34% 

dos entrevistados disseram que estão envergonhados de serem brasileiros. Vejam o que este 
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Governo ilegítimo está fazendo! Mais de um terço da população diz estar envergonhada de ser 

brasileira! E não para por aí: 85% querem ver Temer longe do Palácio do Planalto e querem 

eleições diretas, querem diretas já! Também ficou claro que quem abraçou o golpe se deu mal. 

Prova disso é o péssimo desempenho de todos os nomes do PSDB na pesquisa. 

Percebam, Sras. e Srs. Deputados: Michel Temer não tem nenhuma condição de ser 

Presidente do Brasil. Não há a menor condição para que ele permaneça à frente do cargo. 

Michel Temer não serve mais para nada e não tem serventia nem para as forças econômicas 

que o colocaram no poder por meio do golpe parlamentar de 2016. Sete em cada dez 

brasileiros são contra a reforma da Previdência. Como os Parlamentares da base precisam de 

voto para se reeleger em 2018, é certo que Temer não terá condições de entregar seu pacote 

de maldades aos patrocinadores do golpe. Se ele não for afastado antes de 2018, seu governo 

se resumirá a afastar os oito Ministros investigados na Lava-Jato, que, mais cedo ou mais 

tarde, serão denunciados pelo Ministério Público. 

Temer se tornou um peso para o PSDB, para os empresários que veem seus negócios 

desaparecerem e até mesmo para a Globo, grande arquiteta do golpe, que foi também um dos 

grandes alvos dos protestos na greve geral e nesse 1º de Maio. Ou seja, a única saída honrosa 

para Temer é a renúncia. 

Enquanto Temer vive seu inferno astral e vai ladeira abaixo, Lula vai muito bem, obrigado. 

Essa mesmo Datafolha, que apontou os números tenebrosos de Temer, mostrou que Lula 

cresceu, que sua rejeição caiu e que ele lidera em todos os cenários a disputa presidencial de 

2018. Enquanto o Brasil parou contra as reformas de Temer, mais de 12 mil pessoas 

ovacionaram Lula em Rio Grande, no extremo sul do Brasil, em um ato em defesa da indústria 

naval. O povo brasileiro sabe que Lula é o único capaz de fazer o País crescer e gerar 

emprego sem retirar direitos da classe trabalhadora. O povo não quer Lula lá, quer Lula aqui na 

Presidência da República. O Brasil está com saudade de Lula! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Transcursos do Dia do Trabalho e do Dia do Taquígrafo. Aprovação injustificável pela Câmara 

dos Deputados de proposição relativa à reforma trabalhista. Contrariedade à aprovação da 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui 

Deputado Estadual por três mandatos e estou no meu quarto mandato como Deputado 

Federal. Quero homenagear os taquígrafos desta Casa, ao tempo em que homenageio os 

trabalhadores brasileiros, e o faço em nome da nossa Diretora Adriana Silva. Nós falamos, mas 

quem escreve são eles e elas. Eles transmitem para o mundo a nossa fala. Essa é a minha 

homenagem aos trabalhadores. 

Solicito que seja dado como lido um discurso que fiz em forma de poesia para homenagear os 

trabalhadores. Ao final, ele diz assim, Sr. Presidente: 

Vai por fim o meu carinho 

Ao trabalhador assalariado 

Vai junto um muito obrigado 

Por tua força de trabalho 

És tu o às deste baralho 

Que a vida joga com a sorte 

Tuas mãos, teu braço forte 

É quem sustenta a economia 

E o pão nosso de cada dia do Brasil 

Tem teu suor, de sul ao norte 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 1º de maio se comemora o Dia do Trabalho. 

Tivemos neste ano de 2017 a oportunidade de fazer uma séria e profunda reflexão sobre o 

ataque que o atual Governo vem perpetrando em relação aos seus direitos, com a 

apresentação dos projetos de reforma trabalhista e reforma da Previdência, que querem a um 

só tempo acabar com o presente e o futuro dos trabalhadores.  

Na semana passada, o Plenário da Câmara dos Deputados, contra o meu voto, quero deixar 

claro, aprovou o texto da reforma trabalhista. E subo a esta tribuna para dizer que uma mentira 

dita mil vezes vira verdade. Imagine a própria verdade repetida. Por isso temos de repetir, sim, 

que este projeto retira direitos dos trabalhadores, rasga a CLT. Este projeto faz o Dr. Getúlio, 

autor dos direitos trabalhistas, revirar no túmulo, faz, sim, os trabalhadores ali na frente, na 

esquina do tempo, pagarem caro. 

Esse projeto da reforma trabalhista não vai dar segurança e nem tranquilidade aos 

empregadores, aos patrões. E isto tem de ser dito para que fique sonante no ouvido das 
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pessoas, para que compreendam, quando lá na frente isso acontecer, que alguém disse, 

alguém alertou, alguém denunciou. 

Poucas vezes esta Casa viu uma atuação tão vergonhosa de lobistas e de grandes 

interessados que patrocinaram dezenas e dezenas de emendas idênticas, que foram 

apresentadas por Deputados que não tiveram nem o trabalho e muito menos o capricho de 

mudar essas emendas, não se importando nem em esconder os grupos econômicos 

interessados em retirar direitos dos trabalhadores. Essa vergonha vai acompanhar a história 

desta Casa por muito tempo. 

Como trabalhista tenho claro que não existe trabalho sem capital e não há capital sem trabalho, 

e o trabalho precede o capital. Por isso não existe justificativa para que esta Casa tenha 

permitido esse ataque sem precedente aos direitos dos trabalhadores.  

Da mesma forma, nobres colegas, não há justificativa para que se aprove essa famigerada 

reforma da Previdência, que atinge a todos os trabalhadores e trabalhadoras, os deficientes, as 

viúvas, os viúvos, os idosos, as mulheres, os policiais civis, os professores e os agricultores. 

Todos sairão prejudicados com as mudanças pretendidas pelo Governo. 

Assim, ficaram os trabalhadores e as trabalhadoras neste 1º de maio sem ter o que 

comemorar, somente o que protestar, pois tamanha ofensiva praticada contra os seus legítimos 

direitos, nunca foi intentada, nem mesmo durante o período da ditadura militar. E para barrar 

tamanha espoliação, somente com a organização, cerrando fileiras na defesa dos direitos 

conquistados, afastando a sanha daqueles que estão cooptados. 

Sr. Presidente, por fim, quero prestar minha homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras 

através dos versos que compus. 

Dia do Trabalho 

Neste primeiro de maio 

De homenagem ao trabalho 

Eu saco um às do baralho 

Pra saudar o trabalhador 

Lá no campo o agricultor 

Na escola as professoras 

Mulheres trabalhadoras 

Que são mães e que são pais 

E mesmo sem ganhar mais 

Cuidam dos filhos e das filhas 

E são chefes de famílias 

Ganhando poucos reais 
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Por isso entrego esses versos 

Que eu fiz de coração 

Ao arquiteto, ao artesão 

Ao frentista e ao Camionheiro 

Ao advogado ao engenheiro 

Ao médico e a enfermeira 

Servidores públicos de carreira 

Ao Eletrecista ao pedreiro 

Ao bancário ao carpinteiro 

Ao comerciário ao comerciante 

Ao vendedor, ao ambulante 

Trabalhadores brasileiros 

 

Eis então minha homenagem 

A ti, irmão trabalhador 

Que com carinho e amor 

Exerce tua honrada profissão 

E com a força de tuas mãos 

Deu futuro pro passado 

E pra quem está aposentado 

O nosso reconhecimento 

E por tua força e talento 

Lhes digo, muito obrigado 

 

Meu abraço a todas mulheres 

E aos homens trabalhadores 

Também aos empreendedores 

Que trabalham lado a lado 

Pois patrão e empregado 
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Labutam, cada um do se jeito 

Aqui não há preconceito 

Pois mesmo sendo desigual 

O trabalho e o capital 

Merecem nosso respeito 

 

Vai por fim o meu carinho 

Ao trabalhador assalariado 

Vai junto um muito obrigado 

Por tua força de trabalho 

És tu o às deste baralho 

Que a vida joga com a sorte 

Tuas mãos, teu braço forte 

É quem sustenta a economia 

E o pão nosso de cada dia 

Tem teu suor, de sul ao norte. 
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________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, é um prazer falar depois do Deputado Pompeo de Mattos, missioneiro, 

conterrâneo, poeta, que sempre traz uma poesia ao microfone desta Casa. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu queria fazer o registro. Há algumas semanas, eu 

trouxe aqui uma declaração da Convenção Batista Brasileira, uma convenção evangélica. 

Trouxe também uma declaração que registrei na Casa sobre as denominações tradicionais 

evangélicas. 

Ressalto isso porque, quando falamos dos evangélicos - as pessoas às vezes não sabem -, 

nós estamos nos referindo a quase um terço da população brasileira, distribuída segundo o 

padrão social em nosso País. Eu represento esse segmento, Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, e tenho conversado para sentir qual é sua posição sobre as reformas.  

A reforma trabalhista já foi feita. Não tirou direitos de trabalhadores e vai ser muito boa para o 

País. Porém, quanto à reforma da Previdência, existe uma grande reação de todo esse 

segmento. Ontem mesmo, antes de vir para Brasília, eu participei de uma convenção no Rio, 

uma reunião de lideranças de Assembleias de Deus, que é um imenso segmento - o maior de 

todos em nosso País. Eles têm posicionamento contrário à reforma da Previdência. 

E por quê? Porque entendem que a reforma da Previdência é injusta com o trabalhador do 

setor privado. Entendem que, sobre o trabalhador do setor privado está sendo colocada toda a 

cruz, toda a carga de um problema que é do setor público, que é do funcionalismo público, que 

é da estrutura governamental, cuja cabeça é muito maior do que aquilo que a Nação pode 

suportar. 

Esse é o entendimento. Essa é a consciência que está formada. É o que se vê nas pesquisas, 

pelo pensamento de mais de 70% da população brasileira. 

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, confesso que sou muito sintonizado com o Governo, 

mas tenho dificuldades de acompanhá-lo na votação da reforma da Previdência. Vou apoiar o 

segmento que eu represento nesta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Arolde de Oliveira.  
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Congratulações ao povo brasileiro pela não participação em paralisação nacional promovida 

por partidos políticos de esquerda.  

________________________________________ 

O SR. DELEGADO ÉDER MAURO (PSD-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, eu quero parabenizar o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, que no dia 28 

de abril deu uma demonstração de que queria era trabalhar. E saiu da sua casa para trabalhar, 

assim como os estudantes saíram para estudar. 

Infelizmente, o que se viu foi piqueteiros pagos por partidos políticos e por sindicalistas. Vendo 

que o imposto sindical vai acabar, foram para as ruas para apoiar baderna, para quebrar 

comércio, para bloquear passagem de ônibus e para agredir pessoas. 

São os absurdos a que o povo brasileiro assistiu e que toda a mídia mostrou. Isso por causa de 

reformas que a própria esquerda, através da Presidente Dilma, em 2015, colocou: a reforma 

trabalhista, a terceirização e a reforma da Previdência. 

Então, é um absurdo! 

Parabéns ao povo brasileiro que não está engolindo mais essa situação de a esquerda mostrar 

o que não é verdade! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia do Taquígrafo. Defesa de realização de reforma previdenciária justa para a 

classe trabalhadora. 

________________________________________ 
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O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, neste Dia do Taquígrafo, ocupo esta tribuna para prestar a minha homenagem a 

esses profissionais tão importantes não apenas para nós, mas também para o trabalho 

legislativo. Eu os cumprimento na pessoa da Diretora do Departamento de Taquigrafia, Sra. 

Adriana Silva. 

Quero ainda homenagear, em nome dessa categoria de trabalhadores, de profissionais, de 

servidores, todos os trabalhadores do Brasil. 

Esta semana comemoramos o Dia do Trabalhador. É verdade que nos faltam motivos, neste 

ano, para comemorarmos, para festejarmos, no momento em que o Brasil contabiliza 14 

milhões de trabalhadores desempregados. 

Isso não acontece em função de um ato, não é um fato pontual. É, na verdade, um processo 

desencadeado ao longo dos anos, cujos componentes principais são o grande nível de 

corrupção sistêmica que envolveu o nosso País e também a incapacidade, a crise de gestão, a 

crise administrativa. Tudo isso somado contribuiu para construir esse ambiente, que 

lamentavelmente empurrou para esta vala do desemprego 14 milhões de trabalhadores. 

Sr. Presidente, com este ambiente de desemprego em níveis estratosféricos, este é o momento 

em que esta Casa é chamada à responsabilidade para pensar com a sociedade e com o 

Governo sobre as reformas estruturantes de que o Brasil necessita. 

Votamos recentemente a reforma trabalhista. Estamos caminhando hoje para a discussão e 

votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência e depois para a votação aqui neste 

plenário. O que nós lamentamos em relação à reforma trabalhista é o seu desequilíbrio, o 

desajuste com que ela tratou a classe trabalhadora em um momento de tanta fragilidade. A 

nossa luta em relação à reforma previdenciária que vem aqui para este plenário é para que ela, 

com o esforço de todos, no debate democrático, possa ser o mais justa possível, possa ser o 

mais equilibrada possível. 

Permita Deus que esta Casa ofereça ao País neste momento em que ela é chamada à 

responsabilidade uma reforma justa, uma reforma equilibrada, que possa servir como legado 

às gerações futuras. 

Muito obrigado. 

Era o que eu tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Descaso do Governo Federal com reivindicações dos povos indígenas presentes no 

Acampamento Terra Livre, em Brasília, Distrito Federal. Contratação de pistoleiros por 

fazendeiros para ataque a índios da etnia gamela no Município de Viana, Estado do Maranhão. 

Omissão do Governo Michel Temer na investigação e punição dos responsáveis pela violação 

de direitos de povos indígenas. Solicitação à Câmara dos Deputados de pressão junto ao 

Poder Executivo para garantia de demarcação de terras dos povos indígenas. Inadmissão da 

reforma previdenciária pelo povo brasileiro. Nota da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

sobre o massacre do povo gamela, Estado do Maranhão. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 

quero dar como lido um texto manifestando a nossa solidariedade aos povos indígenas e ao 

movimento indígena, ao direito do índio à sua terra, à sua dignidade, à sua cultura e à sua 

soberania. 

Em segundo lugar, registro que estamos vivendo aqui mais um momento histórico de 

retrocesso neste País. O Sr. Presidente Michel Temer - golpista que destruiu a democracia e o 

voto soberano popular; que congelou, por 20 anos, o investimento em saúde e educação, com 

a Emenda Constitucional nº 95; que, na semana passada, com a reforma trabalhista, destruiu 1 

século de luta por direitos dos trabalhadores -, agora quer consumar mais um desmonte da 

Previdência brasileira, dos agricultores, dos professores e dos trabalhadores deste País. 

Portanto, faço neste momento, a nossa denúncia. O povo brasileiro foi às ruas e fez greve na 

última sexta-feira. Essa foi a primeira manifestação pública e aberta de que o povo não vai 

aceitar o crime que querem cometer contra os trabalhadores e contra as mulheres.  

Não à reforma da Previdência! Não ao crime de lesa-pátria e contra povo brasileiro! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sres. Deputados, é de estarrecer o ponto a que chegamos na 

regressão de direitos humanos fundamentais, neste ano em que o golpe contra a Presidenta 

Dilma, a democracia e os direitos fundamentais foi consumado.  

Acabamos de sair de uma belíssima mobilização nacional indígena, que reuniu mais de 4 mil 

indígenas no Acampamento Terra Livre, em Brasília.  

E qual a resposta das instituições ditas democráticas desse País? Aqui em Brasília, durante as 

manifestações indígenas, a principal resposta foi a agressão policial militar e da Polícia 

Legislativa: os índios foram recebidos, na Casa do Povo, com a intimidação dos cassetetes, 

das balas de borracha, das bombas de gás lacrimogênio. E, quando os representantes de 

nossos povos originários foram recebidos por autoridades, em função do clamor da opinião 

pública nacional e internacional, vagas promessas de sempre foram apresentadas.  
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No Ministério da Justiça e na Fundação Nacional do Índio - FUNAI, nenhuma repercussão, 

nenhum compromisso, nenhuma demarcação ou gesto nessa direção foi adotado. Houve o 

silêncio total, cúmplice do latifúndio e das elites locais, que lutam por pedaços de terra, contra 

os nossos povos indígenas e comunidades tradicionais em todo o País. 

O que nos assusta, Sr. Presidente, é que a repressão policial e a insensibilidade 

governamental tenha acionado um autêntico alvará de funcionamento para grupos 

paramilitares, que, a mando de fazendeiros e elites locais, vêm promovendo massacres e 

atentados contra a vida de lideranças indígenas de vários pontos do País. 

O mais recente e, com certeza, chocante desses casos aconteceu neste fim de semana, no 

Maranhão. Um grupo de pistoleiros ligados a fazendeiros atacou, nesse domingo, dia 30, índios 

da etnia gamela por causa de disputa territorial no povoado Bahias, do Município de Viana, a 

cerca de 200 quilômetros de São Luís. Segundo o Conselho Indigenista Missionário - CIMI, 

pelo menos 13 indígenas ficaram feridos, sendo que um teve as mãos golpeadas com facão.  

Em Aparecida, no Estado de São Paulo, onde acontece a Assembleia Geral da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, o Bispo de Viana, Dom Sebastião Lima Duarte, 

denunciou, em coletiva à imprensa, a violência contra os índios gamela. Disse ele:  

Este povo chegou a ser considerado extinto, perdendo traços de sua cultura e língua. Há três 

anos, após um processo de organização popular acompanhado por organismos como o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e outras organizações, os indígenas resolveram 

assumir a sua identidade e organizar-se para a retomada de suas terras. 

Segundo o religioso, há documentos e registros, inclusive da Universidade Federal do 

Maranhão, que comprovam que a terra foi doada aos indígenas ainda no período do Império. O 

processo de regularização da terra indígena se encontra parado em Brasília, no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Na área, inclusive, segundo Dom 

Sebastião, existem também acampamentos de sem-terra. 

A investida de homens armados de facões, paus e armas de fogo resultou no ferimento de 15 

pessoas, 5 delas em estado grave.  

Quero saudar a pronta ação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias desta Casa, bem 

como de nossas bancadas do PT na Câmara e no Senado, que imediatamente se 

manifestaram em função da gravidade deste e de outros casos, que chegam aos borbotões, de 

violência contra os pobres do campo, indígenas, quilombolas, sem-terra. 

No entanto, o mesmo não se pode falar do Governo golpista de Michel Temer, que nada tem 

feito para evitar, investigar ou punir conflitos dessa natureza.  

O Ministério dos Direitos Humanos é silente, sua única preocupação tem sido a legitimação 

internacional do golpe junto aos organismos multilaterais de direitos humanos. Acumulam 

dezenas de dias em viagens para o exterior, mas não têm nenhuma presença solidária com as 

vítimas de violação de direitos humanos.  

E o Ministério da Justiça - esse, sim, falante - nos envergonha pela desfaçatez com que se 

colocou a serviço do latifúndio contra os povos indígenas. Em cínica nota oficial, divulgada no 

site do Ministério e posteriormente retirada para retificação, o Ministro da Justiça fala de 

"supostos" indígenas envolvidos em conflito no Maranhão. Supostos indígenas? Nem os 

ruralistas chegariam a ponto de escarnecer suas vítimas negando-lhes a própria identidade. E 

um Deputado, membro desta Casa, ocupando, neste momento, o Ministério da Justiça, lava as 

mãos dizendo que a FUNAI é do PSC, do Deputado André Moura.  
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Peço aqui a palavra, então, do Líder do Governo no Congresso, para que os que detêm o 

comando político do órgão responsável pela política indigenista assumam as responsabilidades 

pela inépcia do Governo em matéria tão sensível para milhares de indígenas de todo o País. 

Desde já, preocupa-nos que o ideário de ódio alimentado contra os povos indígenas esteja 

sendo executado meticulosamente pelo Governo golpista de Michel Temer, paralisando as 

demarcações, abrindo negociações para a redução de terras indígenas e se omitindo em casos 

de violência tão emblemáticos.  

Recentemente, o próprio Ministro da Justiça se reuniu com lideranças políticas do Mato 

Grosso, com o intuito de promover a redução da Terra Indígena do Rio Pardo, colocando em 

risco indígenas isolados da etnia kawahiva.  

A cidade de Colniza, epicentro dessa região, já foi considerada, em 2016, a cidade mais 

violenta do Brasil e entrou de vez no mapa político do País no último dia 19, quando nove 

camponeses foram chacinados na região de Taquaruçu do Norte, onde estavam assentados. 

Basta, Sr. Presidente, de omissão criminosa do Governo Temer! Solicitamos a esta Casa uma 

clara manifestação perante o Executivo, demonstrando indignação e solicitando urgência nas 

providências para assegurar a terra e a vida dos povos indígenas. Terra e vida, para os 

indígenas, são a mesma coisa. Negar-lhes o direito à terra é verdadeiro genocídio. 

Solicito a divulgação, nos órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil, 

deste pronunciamento e da nota da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil sobre o 

massacre do povo gamela, no Maranhão. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) vem a público repudiar os ataques 

perpetrados contra o povo Gamela, ocorrido no Povoado de Bahias, município de Viana (MA) 

no dia 30 de abril de 2017, e mais uma vez denunciar o genocídio que está em trâmite no 

Estado brasileiro contra os povos indígenas.  

As lideranças do Povo Gamela já vinham denunciando os planos de fazendeiros para matar 

lideranças de seu povo. No entanto, mais uma vez as autoridades competentes se omitiram 

diante das graves violações praticadas contra os povos indígenas seja por agentes estatais, 

seja por entes privados com o aval do Estado.  

Não admitimos mais a morte de nosso povo e iremos até as instâncias internacionais cobrar a 

responsabilização daqueles que de forma descarada violam e incitam violências contra nossas 

comunidades confiando na impunidade de seus atos. 

O direito ao território é um direito sagrado e não recuaremos um palmo de terra retomada. O 

massacre contra o povo Gamela envolvendo inclusive a amputação de membros do corpo de 

dois indígenas com mãos decepadas, cinco baleados e 13 lideranças feridos a golpes de facão 

e pauladas, que só não resultou em morte pela proteção de nossos encantados, pois o 

comando era para matar.  

Somos povos originários desta Terra e exigimos respeito! Com tantas omissões e violações 

sistemáticas o Estado brasileiro declara guerra aos povos originários que lutam por justiça e o 

direito de viver dignamente como seres humanos.  
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Conclamamos todos e todas defensores e defensoras dos direitos humanos a cobrar do Estado 

brasileiro providências, pois basta de genocídio de nosso povo!  

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. 

Parem o genocídio dos Povos Indígenas! 

Por nenhum direito a menos! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à repressão policial praticada contra os manifestantes da greve geral, do dia 28 de 

abril, no Estado do Rio de Janeiro. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu gostaria 

de dar como lido o pronunciamento que faço em relação à greve geral. Quarenta milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras foram às ruas para derrotar essa reforma da Previdência, que 

prejudica os trabalhadores deste País, e para reconquistar a democracia depois de um golpe, 

de uma repressão brutal da qual fomos acometidos no Estado do Rio de Janeiro. 

Nós fomos encurralados - lá eu estava -, ficamos num beco. De um lado e de outro havia 

bomba, gás de pimenta, bala de borracha. Havia crianças, mulheres, idosos. As famílias foram 

a essa manifestação. Era um ato pacífico que quase acabou em tragédia. E eu quero também 

registrar, Sr. Presidente, que nós temos que processar os mandates desse ato infame. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nem mesmo com todas as tentativas desonestas e 

antiéticas da grande mídia conseguiram ocultar o fato inegável da vitória da greve geral do 

último dia 28 de abril. 
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Na realidade, ao atingir entre 35 a 40 milhões de trabalhadores, tanto nas capitais quanto no 

interior do País, essa greve geral foi a maior de nossa história. O Brasil democrático saiu dela 

com a cabeça levantada e com mais disposição de derrotar a famigerada reforma da 

Previdência e reconquista plena da democracia. A pesquisa do Datafolha mostrou que 85% 

dos brasileiros querem o "Fora, Temer" e a convocação imediata de Diretas Já. 

Talvez por essa enorme oposição ao Governo golpista foi que, no Rio de Janeiro, a 

manifestação pacífica da greve geral sofreu a repressão mais brutal desde o fim da ditadura 

militar. Uma violência policial absolutamente gratuita e covarde, contra pessoas pacíficas 

exercendo o seu direito constitucional à manifestação do pensamento. 

Eu estava lá, Sr. Presidente, e fui também vítima dessa barbárie. Temos que processar os 

mandantes dessa violência sádica contra o povo. Temos que investigar como, em meio à 

correria dos manifestantes contra o bombardeio de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e 

balas de borracha, oito ônibus foram incendiados em poucos minutos. Claramente parece que 

algo feito para as TVs chamarem os manifestantes pacíficos de "vândalos", uma tática muito 

conhecida dessa imprensa golpista. 

Mas o povo, sem se intimidar, voltou para a Cinelândia e fez questão de encerrar o ato com o 

Hino Nacional. No dia 1º de maio estávamos todos, novamente, na mesma Cinelândia 

castigada pelo gás da repressão, celebrando o Dia do Trabalhador como uma nova etapa da 

luta contra o golpe, pela reconquista dos direitos trabalhista e contra a reforma da Previdência. 

Nosso povo, unido, mostrou ali que é um povo sem medo, um povo que levantou a cabeça e, 

unido, vai reconquistar a democracia para o País. 

Finalizo esse breve comunicado trazendo o desejo de milhares e milhares de vocês que 

estiveram na Cinelândia e disseram: "Fora, Temer! Nenhum direito a menos!". 

Era o que eu tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Participação do orador no 2º Festival Territorial de Música e Cultura Popular Cantos do 

Jacuípe, no Município de Várzea do Poço, Estado da Bahia. Congratulações ao vencedor do 

festival, Almir Júnior. Êxito de manifestações de trabalhadores contra as propostas de reformas 

trabalhista e previdenciária nos Municípios baianos de Riachão do Jacuípe e Piritiba. Melhoria 

da qualidade de vida no campo nos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

________________________________________ 

O SR. ROBINSON ALMEIDA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, eu queria aqui registrar e parabenizar os 16 Municípios do território da Bacia do 

Jacuípe, na minha querida Bahia, que realizaram no último final de semana o 2º Festival 

Territorial de Música e Cultura Popular Cantos do Jacuípe. 

Essa é uma iniciativa muito importante que envolve a juventude de toda a região, que tem uma 

produção cultural que precisa ser apoiada pelos governos, Governo Federal e Governo 

Estadual, porque a música é um fator de inclusão social. A cultura é um fator de preservação 

das nossas identidades e das nossas raízes. 

Participei deste evento numa mesa de debates com os produtores culturais da região, com os 

Secretários Municipais, com Prefeitos e com Vereadores. Eles pedem ajuda e apoio das 

instâncias superiores para manter viva essa tradição e esse festival. 

Quero parabenizar, em especial, Almir Júnior, do Município de Mairi, que foi o vencedor do 2º 

Festival de Música e Cultura Popular Cantos do Jacuípe. 

Quero também, Sr. Presidente, registrar a minha satisfação com o movimento do 1º de Maio 

realizado no Município de Riachão do Jacuípe. Talvez seja a mais expressiva manifestação no 

interior da Bahia, em que 5 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais estiveram em passeata 

dizendo "não" à reforma da Previdência, "não" à reforma trabalhista, "não" à terceirização e 

"não" ao golpe que foi instalado no nosso País. 

Cumprimento o Presidente do Sindicato, João Batista, que liderou e organizou essa bela 

manifestação, o Vereador Ninho, que também participou, os radialistas presentes, a Tina e o 

Cláudio, e todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais.  

O que eu vi lá, Srs. Deputados, foi a seguinte iniciativa, para que nós reflitamos: todos afirmam 

que aqueles que votarem contra o povo, neste ano das reformas, em 2018 não voltarão ao 

Congresso. Reflitam sobre esse recado que vem da base, da população. 

Queria também registrar, Sr. Presidente, a manifestação do 1º de Maio no Município de Piritiba, 

que é conhecido por uma das músicas do nosso grande músico Raul Seixas, que diz que 

comprou um sítio no sertão de Piritiba, com o nosso Wilson Aragão. 

Eu fui ao sertão de Piritiba e vi, no povoado de Cigana, milhares de trabalhadores reunidos. Eu 

vi como a vida no campo melhorou depois do Governo Lula e do Governo Dilma: a população 

tem acesso a água, acesso a energia, a bens e serviços. A população também está muito 

preocupada com as ameaças que estão em curso aos seus direitos. Vi também presentes na 

cidade a manifestação junina e o esporte, especialmente o futebol, como fator de integração 

social. 

Queria parabenizar o Vereador Nivaldo e o organizador do evento, Ian Santos, por essa 

iniciativa importante que mantém viva as tradições do nosso povo. 
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Peço que este pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil e pelos meios de 

comunicação da Casa. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crença na perda de direitos previdenciários pelos agricultores brasileiros como decorrência da 

aprovação da proposta de reforma da Previdência. Protesto contra a cobrança retroativa pelo 

Governo Federal do FUNRURAL. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós estamos assistindo no Brasil a algo inusitado no que diz 

respeito à questão da agricultura, especialmente à questão dos direitos dos nossos 

agricultores, que estão sendo atacados pela reforma da Previdência de forma exacerbada, 

exagerada.  

A pequena propriedade, o lavoureiro, o agricultor, o minifundiário, todos estão sendo 

questionados nos seus direitos, de forma muito injusta. 

Sabemos que aquele que levanta pela manhã, quase de madrugada, para tirar leite das vacas, 

tratar dos porcos, dos gados, que vai para a lavoura cedo preparar a terra, semear, plantar, 

colher, enfim, tem toda uma atividade intensa, não tem sábado, não tem domingo, pois os 

animais não conhecem feriado, dia santo, santificado - não conhecem Sexta-Feira Santa, 

Páscoa, Natal nem Ano-Novo. Esses agricultores estão sendo ameaçados no seu direito 

previdenciário.  

Agora, Sr. Presidente, não bastasse o pequeno agricultor, o médio agricultor, o produtor rural 

também está sendo atacado pelo Governo brasileiro. 

Lamentavelmente, estão querendo cobrar, de forma retroativa, uma conta do FUNRURAL de 

bilhões de reais, pondo em xeque a economia agrícola do País. 
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Em 2011, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região do meu Estado, o Rio Grande do Sul, 

decidiu que o FUNRURAL não incidiria mais sobre a venda dos produtos agrícola, da forma 

como estava proposta, até porque incidia sobre toda a produção, e o valor era muito 

exagerado. Via de consequência, a Justiça deu uma liminar. E a partir dali, os agricultores, 

lavoureiros, plantadores deixaram de recolher correta e autorizadamente o FUNRURAL. 

O tempo passou, o mundo arrodeou, e o processo ficou no Supremo parado. Por pressão do 

Governo, no início do ano, o Tribunal colocou em pauta, por uma decisão apertada de seis a 

cinco - seis Ministros disseram "sim" e cinco disseram "não" -, e derrubou a liminar do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região. Passou-se, então, a exigir a cobrança do FUNRURAL dos 

produtores agrícolas do País. 

Ora, Sr. Presidente, é aceitável, é até razoável que voltem a exigir a cobrança do FUNRURAL, 

por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que não é aceitável, o que não é 

razoável é que o Governo passe a exigir a cobrança retroativa desses valores desde 2011, o 

que significa nesses 6 anos um cálculo inicial de 7 bilhões de reais. O cálculo refeito chegou a 

10 bilhões. Hoje, examinando a fundo, há quem diga que pode chegar a 20 bilhões o valor que 

o Governo cobrará retroativamente dos lavoureiros, dos plantadores da agricultura do País. 

Não é razoável! Não é aceitável! É impossível pagar esta conta! O Governo está se 

aproveitando da boa safra que os agricultores, que os plantadores, que os lavoureiros têm feito 

Brasil afora, Rio Grande adentro. Só que essas boas safras são fruto do trabalho, do esforço, 

da luta dos agricultores, da sua estrutura, da sua capacidade laborativa, empreendedora, 

visionária, modernizadora, da agricultura de precisão. Mas o preço não é bom, Sr. Presidente. 

A safra é boa, mas o preço é ruim. 

E se o Governo cobrar essa conta retroativa, não adianta ter boa safra nem preço bom, porque 

ela é impagável, não há como pagar. Então, como deixaram bem claro, temos que pagar 2,3% 

sobre a safra. É muito! É um exagero! Até compreendemos pagar daqui para frente, mas pagar 

o atrasado é impossível, não há como aceitarmos. 

Querem matar a galinha dos ovos de ouro, que é a agricultura. A economia do País está com 

graves dificuldades, Sr. Presidente. A agricultura está salvando a economia do País. A indústria 

está crescendo para baixo, com PIB negativo. O setor de serviço está estagnado. O comércio 

está parado que nem água de poço. Quem está salvando a economia do País? A mão 

cascuda, a mão calejada, o tutano, o braço forte, a cabeça inteligente, a disposição, a gana, a 

garra do lavoureiro, do agricultor, do produtor rural. 

Alto lá! Devagar com o andor, que o santo é de barro! Respeitem a produção primária. 

Respeitem a agricultura. Não vão querer matar a galinha dos ovos de ouro, que está salvando 

a nossa economia. 

Nós precisamos dizer isso com a boca cheia, até porque, para produzir neste País, via de regra 

é assim: tem que fazer um contrato com a natureza, pedir o aval de São Pedro, torcer que 

chova para preparar a terra, pare de chover para plantar, depois chova para nascer, pare de 

chover para crescer a planta, chova no florescer, pare de chover para colher, que tenha preço 

para vender e que o Governo não atrapalhe e deixe tudo acontecer. 

O Governo veio para quê? Para atrapalhar. O tempo correu bem. O nosso patrono, São Pedro, 

mandou a chuva na hora certa. O agricultor usou a tecnologia, a boa semente, arou, preparou 

a terra, fez um plantio direto, usou os melhores insumos, investiu na sua propriedade, investiu 

no plantio, no cuidado e na colheita, com máquinas modernas, e pagou caro. A margem de 
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lucro é pequena. Agora, vem o Governo com o FUNRURAL, na mão grande, querer tomar o 

dinheiro do agricultor - 7 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, retroativamente. 

Nós queremos deixar aqui, Sr. Presidente, o nosso protesto. 

Apresento minhas saudações aos estudantes que estão nas galerias, que também dependem 

da agricultura, porque a agricultura é que põe o pão na mesa, e o pão na mesa permite que os 

estudantes possam buscar o saber e o conhecimento. Com o conhecimento e o saber, poderão 

depois retribuir com técnica, tecnologia, pesquisa e informação para que possamos produzir 

cada vez mais para o Brasil. 

A agricultura está salvando a Pátria, colocando pão na mesa do povo trabalhador, do povo 

brasileiro; o excedente está-se exportado; exportando, gera-se divisa; gerando divisa, equilibra 

a balança comercial e melhora a economia do nosso País. 

Por isso, temos, de forma muito firme, que trancar o pé, calçar o pé na macega, cravar o facão 

no toco e deixar o cabo tremendo. Temos que defender o nosso agricultor, o nosso produtor; 

pode ser o pequeno, que já está sendo atacado na Previdência; pode ser o médio; pode ser o 

grande, que está sendo atacado agora na questão do FUNRURAL. Todos eles produzem 

alimentos. Todos eles produzem a seu modo e a seu jeito, uns mais e outros menos, mas 

todos são imprescindíveis para a economia do nosso País, para que possamos ter nossa 

autossuficiência em produto, em alimento, e exportar o excedente para o mundo. Portanto, 

deixamos o nosso protesto veemente.  

Espero que o Governo revise sua postura e não cobre essa retroatividade, porque os 

lavoureiros, os plantadores não podem pagar essa conta. Essa conta é exagerada. A Justiça já 

lhes tinha dado guarida, já lhes tinha dado uma liminar. 

Podem cobrar, mas daqui para frente, o passado arquivem, esqueçam, porque aquela colheita 

já se consumou, aquela colheita já terminou. Agora temos que olhar para frente, para o futuro, 

em defesa do produtor, do nosso agricultor. 

Viva a agricultura gaúcha e brasileira! 

________________________________________ 
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________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, há um adágio utilizado largamente na vida jurídica que diz que a lei 

não protege os que dormem. Não é que não seja um direito, mas o direito cobrado após o 

tempo necessário perdeu o prazo, é intempestivo. Então, estamos conversados.  

Em relação às reformas, nós estamos vivendo um período no Brasil em que a estreiteza, a 

forma rasa de fazer o debate sobre os temas nos tira a capacidade, a grandiosidade de discutir 

com profundidade o todo, sabendo que cada parte gera consequência.  

Parece que agora é possível discutir a economia do País inteiro apenas pelos olhos da 

Previdência, sem perceber que o bolo de arrecadação da Previdência, que está dentro dos 

100% da arrecadação, comporta as despesas públicas, os serviços públicos, o pagamento dos 

serviços como um todo. 

Ora, se para a Previdência tu ocupas um percentual do todo, sobra "x" para o outro. Imagina! 

Se tu tens para a Previdência 20% do todo arrecadado, então 80% será para saúde, para 

educação, para infraestrutura, para serviços, para segurança pública, para todos os outros 

setores; se a Previdência ocupar 30%, terá que fazer os outros serviços com 70%.  

Quer-se fazer o debate da Previdência Social sem querer observar que ela faz parte do todo e, 

portanto, sem o restante dos recursos nós não conseguimos dotar este País da infraestrutura 

mínima necessária para escoar a produção, não podemos investir em logística, atrofiamos a 

capacidade criativa e não permitimos a elasticidade de sua base de sustentação econômica. 

Por quê? Porque não conseguimos investir nem 0,01% do PIB.  

Como alguém vai colocar uma empresa para produzir óleo vegetal no interior de Mato Grosso 

se não tem a mínima noção de quando ali vai passar a linha de trem, a hidrovia ou a rodovia 

próximo de onde está? Por falta de logística, nós chegamos a comprar milho em Santa 

Catarina e no Rio Grande do Sul em que o frete é quase o dobro do valor da saca de milho.  

Mas nós resolvemos discutir que todo o problema nacional pode ser resolvido com a aprovação 

ou não da reforma da Previdência, sem querer discutir com maior profundidade, maior largueza 

as consequências desse ato. 

Se querem fazer isso, faremos, mas vamos falar daqueles que mais vociferam em todos os 

cantos. Quem são eles? São os trabalhadores pobres. Mas não são eles. Quem mais vocifera 

é aquele que um dia, trabalhando no balcão de uma loja, de um açougue, de uma ferraria, fez 

um curso de Direito e, quando chegou aos 43 anos, por seus méritos, passou num concurso do 

Ministério Público, para Promotor ou para Juiz de Direito. Contribuiu, por, no máximo, 8 ou 10 

anos, na função de Juiz ou de Promotor, e se aposentou pelo topo do salário, na integralidade.  

Bom, o fundo da Previdência estabelece-se da seguinte maneira: quem não deposita, não 

saca; quem não depositou, não pode tirar. Se alguém sacar sem ter depositado, alguém vai ter 

de pagar por ele, sem sombra de dúvida. Em 2 anos ou menos do que isso, esse cidadão saca 

tudo o que ele contribuiu para a Previdência quando era balconista e no tempo em que foi 

advogado. Ele saca tudo, e sabem quem vai ter de pagar essa conta dos 33 mil reais do salário 

dele para o resto da vida? O Zeca, o Maneco, o Chico e a Maria. É claro que sim. Como é que 

alguém vai pagar, se não depositou? Ele vai se aposentar com 55 anos de idade e vai ficar 25 

anos ou 30 anos recebendo o salário integral, mas tendo contribuído como balconista. Não há 

nada de demérito na função. Acontece que a contribuição incidente sobre o salário era 

infinitamente maior.  
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Quando se está fazendo uma reforma, tentando corrigir privilégios, não se está fazendo pelo 

prazer de prejudicar. Ora, se alguém tem a petulância de achar que esta Câmara se divide 

entre os bons e os maus, os generosos e os malvados; que temos o prazer em prejudicar as 

pessoas, respondo: é claro que não; com certeza, não. Mas eu quero perguntar para ti, meu 

irmão, que faz parte dos 25 milhões de aposentados do Brasil: que tal tu chegares daqui a 8 ou 

10 anos no banco, esperando receber no caixa o dinheirinho contado para comprar o teu 

remédio, para comprar os alimentos de casa, a tua despesa diária, e não ter esse dinheiro no 

banco, não ter o depósito. Sabe por quê? Porque a Previdência quebrou. Tu já estarás 

aposentado. 

E muitos de vocês andam pelas ruas, gritando, fazendo coro, estendendo o tapete vermelho 

para a "Larapiolândia", porque aqui se criou a "Larapiolândia". Eles falam alto, aliás, estavam 

afogados e agora acharam um pau boiando na enchente e se agarram a ele com toda a força. 

A "Larapiolândia" fala grosso, diz que é ela que representa o povo. O gozado é que o povo, na 

eleição municipal, não deu esses votos para eles; absolutamente não deu.  

Recentemente, em um Município grande do Rio Grande do Sul, Gravataí, o candidato do PT 

não conseguiu fazer 1% dos votos - 1% em uma área metropolitana. Mas eles enchem a boca, 

dizendo: "Nós somos representantes do povo".Que povo, meu irmão? Que povo tu 

representas? Com quem tu estás falando, cara pálida? Com ninguém. Não representas 

absolutamente ninguém, nada, até porque a forma como se comportaram no Governo, 

quebrando o País, dilapidando-o completamente, é como nuvem de gafanhoto em lavoura de 

milho verde: por onde passa, sobra somente o talo, e quando sobra.  

Nós queremos fazer uma reforma da Previdência, mas não é pelo gosto de fazê-la. Tu achas 

que nós não sabemos que muitas pessoas não gostam disso. É claro que sabemos. Mas lá, no 

capítulo referente aos trabalhadores rurais, nós, internamente, fazendo o debate com o próprio 

Governo, conseguimos reduzir a idade para 60 anos para os homens e 57 anos para as 

mulheres. Tínhamos problemas com a contribuição. A contribuição era complicada, porque eles 

não têm receita mensal. Estipulamos 2 anos para discutir como vai ser essa regulamentação: 

se pela produção, se pelo pagamento de carnê, ou, optativamente, por um dos dois. 

Noventa e sete por cento de todos os aposentados rurais aposentaram-se com 1 salário 

mínimo e por idade. Então, nós estamos falando aqui de 3% deles. E aí encontra-se palanque, 

com umas caras que só faltam cair cupim, mentindo para todos os cantos, dizendo para os 

agricultores que estamos fazendo uma grande injustiça, que é um absurdo o que colocamos 

aqui. 

Não, meu irmão. Tu, que estás me ouvindo aí, não! Noventa e sete por cento dos agricultores 

da agricultura familiar irão se aposentar pela idade e com 1 salário mínimo. E ninguém pode 

receber menos do que o salário mínimo. É um preceito constitucional. Portanto, tu vais receber 

pela variação do salário mínimo pelo resto da tua vida. 

E o trabalhador rural com carteira assinada? Vai ser pela mesma regra da nova legislação 

trabalhista. Aliás, dou até o final do ano para alguém me dizer onde existe prejuízo legal na 

reforma trabalhista. Qual é o prejuízo? Qual é o preceito constitucional? Tem gente que diz que 

rasgamos a CLT, que pisamos em cima dela, que tiramos direitos. Tiramos direitos de quem? 

De quem? É claro que não! 

Pois bem, quando nós estamos falando dessas reformas, é preciso perceber que quem quiser 

construir o futuro tem que aprender a administrar o presente com responsabilidade. O Estado 

paternalista, intervencionista, generoso e irresponsável gerou o que nós temos aí.  
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Na economia feita por Mantega tudo podia: pode pagar, emprestar e, inclusive, mandar 

dinheiro para a Venezuela, para Cuba. Um Presidente da República passa a mão na cabeça de 

uma criança com fome para dizer que tem piedade e embarca no avião da Odebrecht para 

dividir a propina nos ares do mundo. Esse é o chefe da "Lularapiolândia". Ele está em todos os 

lugares. 

Bom, eu quero dizer com toda a franqueza que, no caso da reforma trabalhista, nós 

flexibilizamos, modernizamos uma lei, demos ao cidadão a possibilidade de utilizar-se dela nos 

momentos atuais - e essa legislação já tinha mais de 60 anos.  

No caso da reforma previdenciária, nós vamos travar uma luta muito grande para que se faça a 

maior justiça possível, para que o meu neto e o meu filho tenham direito à aposentadoria e 

para que os que estão aposentados, que fazem parte dos 25 milhões, possam receber no caixa 

o seu dinheiro sagrado. 

Obrigado. 

________________________________________ 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Presidenta Carmen 

Zanotto, é muito fácil virem aqui dizer que o País precisa de uma reforma da Previdência. 

Dizem que é preciso reforma da Previdência, mas essa que estão propondo aprofunda as 

desigualdades neste País e tira do trabalhador pobre a possibilidade de se aposentar. 

Em 53% dos Municípios brasileiros, a expectativa de vida média não é de 65 anos. As 

pessoas, portanto, não irão se aposentarão. Trabalharão a vida inteira e não se aposentarão. 

Mais de 60% das pessoas que se aposentam não têm mais do que 15 anos de contribuição. As 

pessoas, portanto, não terão os 25 anos para sair com 70%, e muito menos os 40%. 

A esmagadora maioria das mulheres se aposentam por idade. Vão se aposentar aos 62 anos 

de idade e terão que ter 25 anos de contribuição. As mulheres que têm dupla ou tripla jornada 

não permanecem no mercado de trabalho. Frequentemente se retiram do mercado por causa 
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dessa jornada, assumem um trabalho que não é remunerado. Essas mulheres não se 

aposentarão porque não vão ter 25 anos de contribuição. Essa é a reforma que dizem que tem 

de ser feita neste País? 

Dizem que é preciso reformar a Previdência porque, do contrário, não sobrarão recursos para 

as outras políticas. Não há recursos para outras políticas porque estamos sob a emenda que 

estabelece o teto dos gastos. O País pode voltar a crescer e pode voltar a arrecadar, mas, para 

o ano que vem, provavelmente, as despesas primárias, políticas públicas só poderão ser 

reajustadas em 4,5%. Prevê-se que seja essa a variação da inflação. 

Estão sendo garroteadas as despesas primárias. Não me venham com esse cinismo. Cínico, 

dizem os dicionários, é aquele que mente sabendo que está mentindo. Dizer que se está 

contendo a Previdência para poder assegurar outras políticas públicas é apostar que o povo 

brasileiro não tem a inteligência que tem. A inteligência tem dito que mais de 90% do povo 

brasileiro é contra a reforma da Previdência. E vêm tentar não discutir sobre o que se quer do 

País. Por que não se fala aqui do rentismo? O rentismo está levando quase a metade do 

Orçamento! 

Durante o Governo golpista, houve um aumento da dívida pública! Portanto, houve elevação do 

comprometimento do Orçamento do País com o pagamento dos serviços e dos juros da dívida. 

Os juros do cartão de crédito aumentaram. Aumentaram! Em 3 meses apenas do Governo 

golpista, o desemprego cresceu. Nesse período, 2 milhões de desempregados! A desigualdade 

aumenta. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, o índice de Gini, que mede a 

desigualdade, era de 0,589. No Governo do Partido dos Trabalhadores, 0,45. 

Vamos ver agora o percentual relacionado à pobreza. No Governo do PSDB, 34,4%. Nos 

Governos do PT, em 2014, 13,3%. 

Foi durante o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva que se teve o menor índice de desemprego 

neste País! Não vamos jogar os dados no lixo. Os dados dizem, inclusive, que foi o Governo do 

PMDB que quebrou o Estado do Rio de Janeiro. Foi o Governo do PMDB. Um dos partidos que 

tem maior envolvimento na Operação Lava-Jato é o PMDB! Quem está quebrando este País, 

garroteando a sua grandeza e a possibilidade de ser uma grande Nação é o Governo do 

PMDB! É do PMDB! 

Por isso, este Governo não tem 4% de aprovação. Não tem 4% de aprovação! E, por isso, este 

Governo explicita os seus métodos: ameaça retirar cargos, ameaça não liberar emendas, 

ameaça atingir, de todas as formas possíveis, os Parlamentares. 

Ele mudou seis Parlamentares na Comissão da Reforma da Previdência. Se não tivesse 

mudado esses Parlamentares, o placar teria sido outro. Este foi o placar: 23 a favor da reforma 

contra 14. Esses seis entraram e votaram "sim" porque seguiram tais quais marionetes o 

discurso contra o povo brasileiro, o discurso de sabujo do rentismo. Diz o rentismo: "Vou muito 

bem. Obrigado". 

Vêm aqui falar em crise, depois de liberarem 25 bilhões em multas do Banco Itaú, quando é de 

meio trilhão o valor sonegado à Previdência, e nada é feito? Vêm aqui dizer que está se 

defendendo a manutenção da aposentadoria? 

Ora, respeitem-me! Respeitem o povo brasileiro! O que se está defendendo é o interesse do 

rentismo, que leva 45% do Orçamento brasileiro, com serviços e juros da dívida, uma dívida 

que cresceu e que tem crescido! 



 

1312 
 

Estão colocando os trabalhadores, com seus corpos e seus direitos, numa bandeja de prata 

para alimentar um deus mercado que exige subserviência e que nunca vai se acalmar, porque 

precisa de Estado, Estado sólido. 

Vêm aqui me falar em desenvolvimento, quando se aprovou nesta Casa uma medida provisória 

que favoreceu concessionários que disputaram licitação e não cumpriram sua meta de 

investimento? 

Vêm me falar em infraestrutura, quando aqueles que estão dominando as estradas e as 

ferrovias deveriam ter feito os investimentos necessários previstos em contrato, mas não o 

fizeram, e mesmo assim terão prorrogada a sua concessão? 

Vêm me falar da necessidade de infraestrutura? De infraestrutura? Vêm aqui querer dizer que 

essa é uma discussão do PT? Não! O povo parou, na última sexta-feira, sendo petista ou não 

sendo petista, parou em defesa de seus próprios direitos, em defesa do País. 

Vêm aqui defender reforma trabalhista no campo com essas características? Alguns defendem 

que parte da remuneração será paga por meio do oferecimento de habitação e de 

alimentação? Trabalhadores poderão trabalhar 18 dias ininterruptos sem direito a repouso 

remunerado? Trabalhadores que quebram uma máquina no campo terão que fazer hora extra 

para que haja a compensação, que será finalizada, talvez, daqui a 1 ano? Trabalhadores 

podem não ter acesso a banheiros e a um lugar digno para alimentação? 

Vêm aqui esses que estão defendendo, na CPI do INCRA e da FUNAI, um relatório que sugere 

o indiciamento de 14 Procuradores da República, de 14 antropólogos, de padres, de bispos, de 

representantes do povo brasileiro? São indiciados simplesmente porque defendem os direitos 

indígenas, que têm sido tratados com o decepar de mãos neste País, defendem os direitos 

agrários. Trabalhadores que lutam por terra e reforma agrária têm sido tratados com balas. 

O discurso do ódio ruralista, do ódio contra indígenas, do ódio contra trabalhadores sem terra, 

transforma-se em ação, ganha corpo, transforma-se em balas, transforma-se em morte. 

Por isso, esses que vêm aqui... 

(Desligamento automático do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTA (Carmen Zanotto) - Obrigada, Deputada Erika Kokay. Há mais inscritos. 

Esta sessão termina às 13h59min. 

A SRA. ERIKA KOKAY - Quero apenas concluir a frase, Deputada Carmen Zanotto. 

A SRA. PRESIDENTA (Carmen Zanotto) - Por favor, conclua. 

A SRA. ERIKA KOKAY - Esses que aqui ocupam a tribuna e defendem esse discurso de ódio, 

esses não passarão, porque o fascismo não passará. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Agradecimento ao Plenário pela realização de acordo para votação de proposição sobre a 

tipificação do crime de assédio moral. Necessidade de definição da situação dos trabalhadores 

rurais na proposta de reforma previdenciária. Cobrança ao Governo Federal de manutenção de 

acordo sobre a inclusão dos agentes penitenciários entre as categorias da segurança pública 

na proposta de emenda à Constituição sobre a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro quero registrar e agradecer o acordo, que espero 

que se cumpra na quarta-feira que vem, na próxima semana, de colocar em votação o projeto 

que tipifica o crime de assédio moral. Temos convicção de que o assédio moral é um dos 

principais fatores de adoecimento dos trabalhadores públicos e da iniciativa privada. Trata-se 

de uma proposta que não criminaliza empresas e empresários nem responsabiliza empresários 

e gestores. Ela responsabiliza individualmente cada um que comete o assédio. Temos uma 

realidade muito ruim de adoecimento dos trabalhadores por conta do assédio moral. 

Quero aqui registrar esse agradecimento. Falo de um requerimento de urgência, aprovado 

desde março de 2016, que é uma homenagem aos trabalhadores, em especial às 

trabalhadoras mulheres deste Brasil que são as principais vítimas do assédio moral. 

Não temos tempo para dissecar aqui o relatório da reforma da Previdência, mas quero pontuar 

dois universos desse debate que consideramos extremamente importante. 

Um deles é a questão dos trabalhadores rurais. Ora, não podemos admitir essa história de 2 

anos para regulamentar e decidir. Os trabalhadores rurais, diferentemente do que se propaga, 

contribuem. Há pouco, foi citada pelo Deputado Pompeo de Mattos a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que cassou a liminar da contribuição do FUNRURAL na comercialização de 

produtos agrícolas. Isso torna mais evidente o tamanho da contribuição dos trabalhadores 

rurais para a Previdência. 

Quanto a querer estabelecer contribuições mensais individualizadas, nós sabemos que a 

maioria dos trabalhadores, principalmente dos micros e pequenos latifúndios, não aqueles que 

conseguiram a carteira assinada nos grandes latifúndios, nas grandes empresas rurais 

agrícolas, terão dificuldades, sim, de manter uma contribuição por 25 anos. Devemos 

reconhecer essa condição como política de fixação do homem no campo, de valorização do 

trabalhador rural. 

Portanto, precisamos resolver isso, porque do jeito que está, além de não resolver, é um 

massacre aos trabalhadores rurais. 

Por fim, quero apontar aqui a situação dos agentes penitenciários. Nós tivemos uma discussão 

com os policiais, com os militares. Quero reconhecer aqui que, com relação aos militares, o 

Governo e o Relator cumpriram com o compromisso, o que está adequadamente registrado no 

relatório. Mas, em relação aos agentes penitenciários, não. Os agentes penitenciários, dentre 

os servidores do setor de segurança, são aqueles que não estão abrigados pela Constituição 
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Federal. Se eles já estivessem no art. 144 da Constituição, não precisaria desse debate. Neste 

momento, é preciso que o Governo cumpra o acordo e mantenha os agentes no texto da PEC 

como está a atribuição reservada aos policiais. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

102.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 04/05/2017-09:04 

Publ.: DCD - 5/5/2017 - 18 BENEDITA DA SILVA-PT -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Êxito da greve geral no Brasil contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. Uso 

de medidas repressivas pelo Governo Michel Temer contra protestos pacíficos dos 

trabalhadores.  

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, nós estamos assistindo, nesta Casa, às audiências públicas, às Comissões 

Especiais das reformas.  

A manifestação que ocorreu, a greve geral, foi satirizada por alguns. Mas tivemos um grande 

sucesso, uma grande vitória, porque a vitória não está pura e simplesmente quando acontece 

uma grande greve no ABC, não. Essa greve foi além do ABC.  

Portanto, para nós trabalhadores e trabalhadoras foi uma greve com resultados, não se pode 

negar, apesar de a mídia querer ocultar essa grande mobilização e manifestação. Mas talvez 

ela o tenha feito porque também houve o maior índice de violência às manifestações dos 

trabalhadores, que tiveram a grande oportunidade de, no dia 1º de maio, mostrar que são 

pacíficos, que estão organizados. A truculência vem do Governo; a truculência vem da 

segurança; a truculência vem pelo fato de termos uma reforma que está tirando os direitos dos 

trabalhadores, dos idosos.  

Sr. Presidente, há atrito até nesta Casa. Quando as Comissões Especiais se reúnem para 

votar relatórios, trabalhadores e trabalhadoras, com todo o direito, vêm a esta Casa protestar, 

e, no entanto, há uma agressão generalizada.  

Portanto, Sr. Presidente, "não" à truculência! Fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputada Benedita da Silva.  

 



 

1315 
 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/5/2017 - 23 MAURO PEREIRA-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da proposta de reforma previdenciária para a recuperação econômica do Brasil. 

Expectativa de aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Carlos Manato, e colegas Deputados, iniciou-se ontem o processo de votações da reforma da 

previdência. É um processo longo. A proposta depois vai vir para este Plenário e 

posteriormente para o Senado. Mas nós estamos, com muita responsabilidade, com o intuito 

de fortalecer e valorizar todos os aposentados e pensionistas, que são cerca de 32 milhões de 

brasileiros, e ao mesmo tempo de fazer justiça com quem irá aposentar-se. 

Ontem, nós tivemos um problema com os nossos agentes penitenciários, mas terminou tudo 

bem. As coisas vão se encaixar, e tudo vai acontecer com normalidade, porque nós 

precisamos, sim, salvar o nosso País, tirar o Brasil dessa recessão, gerar 14 milhões de 

empregos. Nós temos que consertar aquilo que o PT da Dilma e do Lula acabou. Eles 

deixaram o Brasil de joelhos perante o mundo.  

Nós vamos, sim, fazer uma reforma da previdência justa, para poder ganhar credibilidade 

nacional e salvar a nossa previdência. Nós vamos fazer isso com o trabalho de todos, com o 

trabalho da Oposição e o trabalho da Situação, conversando. Temos divergências, mas no final 

dará certo. Ontem, houve uma estresse na Comissão, mas terminou tudo bem. 

Eu não tenho dúvida nenhuma de que com o nosso Relator Arthur Maia, com o Presidente 

Marun, com o Presidente Michel Temer, nós vamos chegar a um consenso, e dará tudo certo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

102.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 04/05/2017-12:08 

Publ.: DCD - 5/5/2017 - 49 HERÁCLITO FORTES-PSB -PI 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulação ao Deputado Fábio Ramalho pela assunção do cargo de Presidente em 

exercício da Câmara dos Deputados e pela leitura de nota de repúdio aos atos de violência 

ocorridos no dia anterior. Proposta de votação de itens de consenso na presente sessão. 

________________________________________ 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PSB-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu fiquei muito satisfeito quando a Deputada Jô Moraes passou à minha frente. Mas eu 

esperava, do fundo do meu coração, que ela, como mineira, fosse fazer pelo menos registrar o 

fato de V.Exa. estar presidindo a Casa neste instante. (Pausa.) 

A Deputada está dizendo que fará o registro depois. Pronto. 

Mas, Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer da minha satisfação e da minha 

alegria de vê-lo aí. Minas Gerais está voltando a ocupar posições importantes nesta Casa e no 

País. 

Quero também me congratular com V.Exa. pela nota que acabou de ler. Nós temos que refletir 

um pouco sobre o que aconteceu nesta Casa ontem. Não quero entrar no mérito da questão já 

que não conheço os fatos, que estão começando a ser esclarecidos agora. Mas é preciso que 

uma coisa fique certa: o uso de artefatos, como as bombas de gás que usaram aqui ontem, 

não pode ser repetido. Alguma providência tem que ser tomada. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, acho que poderíamos chegar a um consenso. Parece-me 

que há dois ou três itens em que não há divergência. Nós poderíamos acatá-los e avançar no 

que fosse possível, deixando os outros itens para a terça-feira, como propôs a própria 

Deputada Soraya Santos, inclusive como autora de um dos projetos.  

Acho que temos que avançar no que for possível. Não adianta polemizar hoje, porque estamos 

com um número de Deputados que não colabora para um debate que dependa de quórum 

qualificado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/5/2017 - 28 NELSON PELLEGRINO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a substituição pelo Governo Federal de membros da Comissão Especial da 

Reforma da Previdência para a garantia da aprovação do parecer. Crítica ao texto apresentado 

pelo Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia. Expectativa de rejeição da matéria pelo Plenário. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, quero lamentar a manobra feita pelo Governo ontem, ao 

substituir sete Deputados da Comissão Especial para aprovar o relatório básico da reforma da 

Previdência. Se não tivesse acontecido essa substituição, o Governo teria perdido por 20 votos 

a 17. É importante fazer esse registro. 

O texto do Deputado Arthur Oliveira Maia é infeliz. Somos contrários ao texto e vamos trabalhar 

para derrotá-lo no plenário. Tenho convicção e provas de que vamos derrotá-lo, inclusive por 

causa da votação de ontem. Muitos Deputados estão dizendo que não aceitam essa proposta 

de reforma da Previdência e votarão contra ela. Inclusive, a sessão de ontem foi interrompida 

por causa de um episódio lamentável: foram injustamente excluídos das regras especiais os 

agentes penitenciários. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Êxito de greve geral contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Alerta à 

Câmara dos Deputados sobre a resistência popular contra a reforma previdenciária, diante da 

invasão, por agentes penitenciários, da Comissão Especial destinada à análise da proposta. 

Repúdio à determinação do Governador Luiz Fernando Pezão de uso de força policial contra 

manifestação pacífica no Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro. Anúncio de 

representação contra o Governador e autoridades da segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro por abuso de autoridade. Cobrança ao Governador Luiz Fernando Pezão de 

esclarecimentos à população sobre o atraso no pagamento dos salários de servidores públicos 

estaduais. 

________________________________________ 

O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no dia 28 de abril, dia da greve geral - e não adianta Deputados virem à tribuna ou 

a Rede Globo dizer que foi um mero dia de baderna -, o Brasil cruzou os braços, a classe 

trabalhadora cruzou os braços. Tivemos um movimento absolutamente vitorioso e que foi um 

recado ao desgoverno que impera no Brasil. 

A classe trabalhadora disse que não vai assistir de braços cruzados ao desmonte de direitos, 

ao desgoverno, à corrupção, à bandalheira, ao fim do Direito do Trabalho, ao fim do Direito 

Previdenciário. Não vamos assistir a isso de braços cruzados. 

Ontem nós tivemos uma amostra na Comissão. Foi um episódio lamentável, é verdade. 

Tivemos a Casa invadida por agentes penitenciários que vieram aqui protestar e dizer que não 

querem e não aceitam essa reforma da Previdência. 

Esse é um claro recado a esta Casa de que desmonte de direitos não se dá assim passeando, 

não. Contra desmonte de direitos vai ter resistência. 

E esse foi um sinal também dado ao Rio de Janeiro, ao Sr. Governador de Estado, o Sr. 

Pezão. Ele vem aqui toda semana, muito humildemente, muito sorrateiramente, pedir o nosso 

apoio à sua política de ajuste fiscal. Mas não o terá. 

Eu quero confrontar o Governador Pezão, que jogou a PM em cima de trabalhadores que 

estavam numa manifestação pacífica na Cinelândia. Ele mandou seus beleguins para, à base 

de gás lacrimogênio e balas de borracha, dissolver uma manifestação pacífica. 

Diversos de nós estávamos lá: eu, a Deputada Benedita da Silva, a Deputada Jandira Feghali, 

o Deputado Glauber Braga, que levou um balaço de bala de borracha na perna. Então, o 

Governador Pezão será confrontado. 

Eu e os Deputados que estávamos, nesse dia 28 de abril, na Cinelândia vamos protocolar 

representação contra o Governador, contra o Secretário de Segurança Pública, contra o 

Comando da PM, por abuso de autoridade. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo 

absolutamente inaceitável. 

Semana que vem, quando o Governador Pezão voltar aqui para fazer o seu périplo de pedinte, 

ele será confrontado nesta tribuna. Ele vai ter que prestar satisfações à população do Rio de 

Janeiro, cujos servidores não recebem salário há não sei quanto tempo. 
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Boa parte de ex-integrantes do Governo hoje estão hospedados em Bangu 8, e esse Governo, 

quando se depara com uma manifestação pacífica, simplesmente joga os seus beleguins, os 

seus jagunços contra manifestantes pacíficos. 

Na semana que vem, o Governador Pezão será confrontado neste plenário. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/5/2017 - 32 MAURO PEREIRA-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da realização da reforma previdenciária para os trabalhadores brasileiros. 

Compromisso do Governo Federal e dos partidos da base governista com a recuperação 

financeira da Previdência Social e com a geração de empregos.  

________________________________________ 

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

Deputado Capitão Augusto, colegas Deputadas e Deputados, eu quero falar mais uma vez 

sobre a reforma da Previdência Social. 

Nós temos compromisso com o povo brasileiro, nós temos compromisso com os 32 milhões de 

aposentados e pensionistas brasileiros, nós temos compromisso com todos aqueles que irão 

se aposentar. E qual é o compromisso que nós temos? Com a Previdência forte para pagar a 

todos os aposentados em dia, pelo resto de sua vida. Esse é o objetivo. 

Mas eu gostaria de deixar bem claro, sobre o projeto principal que nós votamos ontem na 

Comissão, que esse projeto vai vir para o plenário da Câmara dos Deputados, onde vai haver 

um debate intenso, onde vão ser votados destaques, onde nós vamos negociar muitas coisas 

ainda. Depois, ele vai para o Senado Federal. Depois, ele vai voltar para a Câmara dos 
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Deputados. Provavelmente, a votação desse projeto vai ser concluída lá pelos meses de 

setembro ou outubro. Essa é a verdade.  

Nós queremos, sim, salvar o Brasil. Nós queremos, sim, fazer com que a reforma da 

Previdência seja aprovada, para que tenhamos respeito e credibilidade perante o mundo, para 

que os investidores invistam no nosso País, para que possamos gerar 14 milhões de empregos 

- o que é preciso, o que é necessário -, para salvar a nossa gente, dar-lhe dignidade. Esse é o 

nosso objetivo.  

Para fazer isso, tem que ter compromisso com o Brasil, tem que ser gente, tem que ser 

homem, tem que ser mulher que respeita o povo brasileiro. Não adianta nada fazer discurso 

"facilzinho", por salva de palmas agora, e daqui a 1 ano, 2 anos, não haver dinheiro na 

Previdência para pagar a aposentados. 

Esse é o nosso compromisso com o povo brasileiro. Eu estou empenhado, como representante 

do meu Estado do Rio Grande do Sul, da minha sociedade, da minha gente, porque estou 

preocupado com as nossas indústrias, porque estou preocupado com a geração de empregos. 

Nós estamos preocupados em fazer o Brasil ficar melhor para os nossos filhos e para os 

nossos netos. É isso. 

Estamos negociando com os agentes penitenciários, com as polícias, com os agricultores, com 

as mulheres. Nós vamos, sim, junto com o Presidente Michel Temer, com o Ministro Henrique 

Meirelles, com a equipe econômica do Governo, com o Relator da matéria aqui na Casa, o 

Deputado Arthur Oliveira Maia, com o Presidente da Comissão Especial, o Deputado Carlos 

Marun, com os Líderes do Governo, fazer uma reforma justa para todos aqueles que irão se 

aposentar, inclusive para mim. Eu também irei me aposentar pelo INSS, com 62 anos de idade 

- hoje eu tenho 59 anos de idade. Nós temos que ter responsabilidade.  

Quando alguém vier com conversa fácil sobre isso, saiba você que nos assiste que é mentira. 

Partidos que governaram o Brasil por 13 anos, quebraram o Brasil, deixaram o Brasil de 

joelhos agora ainda querem tirar proveito, querem se passar por gente boa com você. Pense 

bem quando alguém vier conversar com você e disser que nós queremos acabar com a 

Previdência. São as Deputadas e os Deputados que deram sustentação para Lula e para Dilma 

e que quebraram o Brasil. Quebraram o Brasil! Criaram o maior sistema de corrupção da 

história do Brasil, e a corrupção terminou com os nossos recursos. Mandaram dinheiro para 

Cuba, mandaram dinheiro para todos os países, de graça, dinheiro que está fazendo falta aqui 

hoje. Nós temos que salvar a Previdência, nós temos que salvar a saúde, nós temos que salvar 

a segurança. Para isso, temos que ter responsabilidade. Essa responsabilidade nós vamos 

construir junto com você, com diálogo.  

Deixo bem claro que a reforma da Previdência ainda tem muito caminho para percorrer aqui 

dentro. E nós vamos debater muito, porque somos sérios e queremos o melhor para o nosso 

País.  

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 

 

 

________________________________________ 
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102.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 04/05/2017-09:46 

Publ.: DCD - 5/5/2017 - 32 VINICIUS CARVALHO-PRB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Esclarecimento sobre motivos de manifestação em reunião da Comissão Especial destinada à 

emissão de parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativa à 

alteração das regras da Seguridade Social. Elogio à atuação de agentes da Polícia Legislativa 

no incidente. Presença do orador até o final da manifestação e da reunião da Comissão. 

________________________________________ 

O SR. VINICIUS CARVALHO (PRB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a despeito do 

que houve ontem à noite, no final da reunião da Comissão Especial - e nós ficamos lá até o 

último instante; e não havia, no total, cinco Deputados Federais até o final, para ouvir aquela 

manifestação -, nenhum daqueles manifestantes que estavam ali reclamava da reforma da 

Previdência Social. 

O que aconteceu, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados que estão aqui, é que eles estavam 

muito revoltados porque Deputados fizeram promessas, fizeram compromissos que não tinham 

a capacidade de honrar. Deputados apresentaram um destaque, mas, na hora em que esse 

destaque seria votado -e haveria êxito na votação desse destaque -, houve um acordo interno 

para retirá-lo. Isso revoltou aqueles trabalhadores.  

Nós ficamos até os últimos instantes, Sr. Presidente, para acalmá-los. Até os últimos instantes. 

A Polícia Legislativa, cumprindo o seu papel, o seu dever de polícia de não permitir excessos 

por parte dos manifestantes, comportou-se muito bem e impediu os excessos. Os 

manifestantes permaneceram ali, revoltados com a situação, falaram o que tinham que falar e, 

ao término, saíram pacificamente.  

Mas em nenhum momento, Sr. Presidente - e eu fiquei lá até o último instante, juntamente com 

o último deles, juntamente com mais quatro Deputados apenas, de todos -, eu vi um Deputado 

de partido de trabalhador nenhum lutar pelos trabalhadores. Nós ficamos ali, por 

reconhecimento àqueles profissionais que foram alijados de um acordo feito com eles e que 

não foi cumprido.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Capitão Augusto) - Obrigado, Deputado. 

 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/5/2017 - 33 LUIZ COUTO-PT -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conclamação ao povo brasileiro para mobilização contra a realização das reformas trabalhista 

e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho que a 

pimenta mudou a mente de muita gente. O Deputado Mauro veio aqui dizer que o nosso 

Governo de Lula e Dilma quebrou o Brasil. Pois eles estão agora enterrando o nosso País, 

estão enterrando os direitos dos trabalhadores. Isso nós não podemos aceitar. Na realidade, o 

que as pessoas percebiam agora está confirmado na enquete que o Senado fez: 95% das 

pessoas se dizem contrárias à PEC 287 e também à reforma trabalhista. 

Nesse sentido, nós consideramos que o povo brasileiro precisa ir mais às ruas, precisa ocupar 

os espaços. E esta não é a Casa do Povo? Então venham aqui pressionar os Parlamentares e 

impedir essas mudanças. 

Ontem votaram aquela... mas mudaram algumas pessoas, porque estavam com medo de... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Prejuízos ao povo brasileiro decorrentes de aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

Solicitação aos Deputados de rejeição da matéria na votação em plenário. 

________________________________________ 

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

hoje eu quero falar diretamente para os Deputados que votaram no golpe, que votaram pela 

retirada de uma mulher honesta e digna do seu cargo; para os Deputados que votaram pela 

entrega do pré-sal; para os Deputados que votaram no projeto de terceirização e de 

precarização dos direitos dos trabalhadores; para os Deputados que votaram na "deforma 

trabalhista", que deformaram os direitos da classe trabalhadora de maneira perversa, profunda 

e marcante na história do povo trabalhador, sobretudo da nossa juventude; para os Deputados 

que ontem votaram e aprovaram a "deforma da Previdência Social".  

V.Exas. têm os mais belos discursos, e eu tenho certeza de que V.Exas. sabem que o que está 

acontecendo aqui é a continuidade de um golpe profundo, que tem marcas profundas sobre os 

trabalhadores do Brasil, sobre as mulheres, sobre os servidores públicos, sobre os 

trabalhadores rurais, sobre a nossa juventude, que não vai mais optar pela Previdência Social, 

ao saber que não vai mais poder se aposentar. 

Por que a minha mensagem é diretamente para V.Exas.? Porque ontem, antes da votação que 

ocorreu na Comissão, foi necessário que ocorresse a troca de Deputados. Se não tivesse 

ocorrido a troca de Deputados, a proposta não teria sido aprovada ontem. V.Exas. sabem 

disso. Eu não estou inventando. 

A minha mensagem aos Srs. Deputados que participaram e que participam dessa história é 

esta: reflitam profundamente. Aqui no plenário não vai ser possível trocar Deputados, aqui no 

plenário todos estarão na mesma condição. Não façam manobras, na hora de votar, para 

esconder quem votou em quê. O povo está de olho em nós. 

Mas eu não quero falar em tom de ameaça. Não. Eu quero apenas chamar os Srs. Deputados 

à reflexão. Não votem. V.Exas. sabem que estão fazendo mal ao nosso País, V.Exas. sabem 

que estão prejudicando o nosso povo, V.Exas. sabem que, desde o pré-sal até hoje, estão 

atendendo aos interesses dos grupos econômicos internacionais e dos grupos econômicos 

nacionais. As propostas de reformas, em grande parte, foram apresentadas por esses grupos e 

pelas federações patronais. Foi assim em cada caso. 

Meus irmãos, meus amigos, não votem ou votem contra. Tenham coragem, votem contra, 

porque a sua história é mais importante do que esse projeto golpista. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 



 

1324 
 

102.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 04/05/2017-12:06 

Publ.: DCD - 5/5/2017 - 38 FÁBIO RAMALHO (PRESIDENTE)-PMDB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES FALA DO PRESIDENTE OU 

NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA 

FALA DO PRESIDENTE 

________________________________________ 

Sumário 

Leitura de nota à imprensa sobre repúdio da Câmara dos Deputados a atos de violência 

praticados durante a votação do relatório da proposta de reforma previdenciária na Comissão 

Especial.  

________________________________________ 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá 

conhecimento ao Plenário da seguinte 

Nota à Imprensa 

Brasília, 4 de maio de 2017. 

A Câmara dos Deputados repudia com veemência os atos de violência praticados ontem, 

durante a votação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial.  

A Polícia Legislativa vai instaurar inquérito para identificar os invasores e investigar o uso de 

artefatos explosivos e de outras naturezas, que têm sua entrada proibida nas dependências da 

Casa. 

A Câmara também buscará a indenização cível dos danos causados ao erário pelos atos de 

vandalismo praticados.  

Cabe ressaltar que, apesar de expressivos, esses danos foram minimizados pela ação da 

Polícia Legislativa, que conseguiu conter a maior parte das pessoas que tentaram invadir as 

dependências da Casa.  

Por fim, a Câmara dos Deputados reitera sua disposição de garantir o debate democrático de 

todos os assuntos relevantes para a sociedade brasileira, mas não vai tolerar o cerceamento 

de seus trabalhos a partir de métodos violentos e desordeiros. 

Fábio Ramalho 

Presidente em exercício.  

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reivindicação ao Poder Judiciário de concessão de liberdade aos militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto - MTST Juraci Alves dos Santos, Luciano Antônio Firmino e Ricardo 

Rodrigues dos Santos, presos em São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, por participação 

em protestos contra as propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, eu venho a esta tribuna hoje para reivindicar liberdade a 

Juraci Alves dos Santos, Luciano Antônio Firmino e Ricardo Rodrigues dos Santos. Esses três 

companheiros estavam lutando pelos seus direitos junto com o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto - MTST e foram presos em São Paulo, sem fundamentação alguma no processo de 

prisão. 

Em relação ao juízo que está cuidando do caso em São Paulo, já ficou demonstrado que a 

representante que fez o julgamento tem posições políticas claras, e essas posições políticas 

são contrárias às reivindicações que nós estamos fazendo. Em relação, especificamente, ao 

que aconteceu no Brasil a partir do ano de 2016, ela tem outro posicionamento. 

Esses companheiros estavam lá lutando para que no Brasil não tenhamos a aprovação de um 

desmonte da Previdência pública, de um desmonte da legislação trabalhista. Eles estavam 

lutando pelos direitos de cada um e de cada uma, não só daqueles que estão neste momento 

no Distrito Federal, mas dos que estão em todo o Brasil. 

Então, aqui fica o nosso apelo à Justiça do Estado de São Paulo, para que esses 

companheiros sejam libertados imediatamente, porque lutar pelos seus direitos não é crime. 

Aqui fica a nossa saudação a Guilherme Boulos, a todos os companheiros do MTST e a Vitor, 

do Rio de Janeiro. Esperamos que o mais rápido possível a justiça seja feita e que esses 

companheiros não paguem um preço negativo por lutar pelos direitos de todos e de todas. 

Esse tipo de repressão que quer abafar os movimentos não pode ser aceito como natural. No 

Rio de Janeiro, como em Goiás, houve repressão brutal com ação deliberada para que a 

manifestação pacífica não acontecesse. Naquele momento, na Cinelândia, os manifestantes 

estavam pacificamente em frente à Assembleia Legislativa.  

A prisão desses companheiros, em São Paulo, é mais uma demonstração de que o que 

estamos tendo é uma repressão de caráter político dirigida a quem luta contra as ações de um 

programa, de um projeto, de um Governo ilegítimo. 
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Liberdade a esses lutadores, que, com certeza, estão defendendo os direitos de milhões de 

brasileiros e brasileiras. Nossa solidariedade a eles e ao MTST. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Obrigado, Deputado Glauber Braga. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 481-B, de 2016, que aprova o 

texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do 

Brasil e o Governo de Granada, assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Partido dos 

Trabalhadores é favorável a esse acordo que diz respeito a Granada, um acordo para que nós 

possamos ter esse intercâmbio educacional. Educação é absolutamente fundamental.  

A esse acordo nós não opomos nenhum óbice, mas o mesmo não podemos dizer do que está 

acontecendo neste País a partir do golpismo emanado do Palácio do Planalto. 

Ontem nós tivemos na respectiva Comissão a votação do texto principal de uma reforma da 

Previdência que é, isto sim, uma destruição de direitos, uma destruição de direitos. É como se 

a cada momento os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores fossem doados, ou fossem 

dados em sacrifício ao deus mercado - o que nos faz lembrar da Mitologia -, ao mercado que 

está sempre inquieto, porque só atua sob a sombra do Estado. Não há Estado mínimo para 

esse dito mercado, tanto é que se aprovou aqui uma medida provisória que possibilita a 

antecipação da prorrogação de concessões sem que as empresas tenham cumprido as metas 

de investimento. Neste caso, o Estado é farto, extremamente carinhoso com o mercado, e está 

a serviço desse mercado. 

Esta reforma da Previdência tem como objetivo deixar que o País continue oferecendo quase 

metade do seu orçamento para o pagamento de serviços e juros da dívida. E acalenta o 

mercado financeiro também ao abrir espaço para os planos de previdência aberta, para que 

aqueles que podem paguem pela sua aposentadoria. Porque a população de baixa renda não 

se aposentará. A esmagadora maioria das pessoas que se aposentam neste País não tem 

mais do que 15 anos de contribuição, conforme as regras atuais. Terá 25 anos? E os 

servidores públicos, eles trabalharão até quando? Porque seguramente terão que trabalhar 40 
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anos, mais do que 40 anos, para ter uma remuneração que seja equivalente à que recebem na 

ativa. Terão, portanto, que se aposentar aos 75 anos, que é a data limite para que se esteja no 

serviço público. 

O que está acontecendo neste País é um roubo, é um roubo de direitos! E esta Casa ri, o que 

faz lembrar a música de Gonzaguinha que diz: "A plateia ainda aplaude, ainda pede bis". 

Aplaude a plateia nesta Casa contra o sentimento do povo. 

Por isso, sou a favor do acordo e contra a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença da base governista em plenário para votação. Congratulações aos autores de 

proposição sobre assédio moral. Saudação ao Presidente da sessão pela leitura de nota de 

repúdio a atos de violência ocorridos no dia anterior na Câmara dos Deputados. Proposta de 

votação de itens de consenso na presente sessão. 

________________________________________ 

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

primeiro lugar, quero parabenizá-lo e desejar-lhe sucesso nesta semana de trabalho à frente 

desta Casa, num momento importante. 

Quero dizer, em nome da Liderança do Governo, em nome da Liderança da Maioria, em nome 

do nosso Governo, que os partidos da base do Governo estão presentes para votar os acordos 

que estão postos na pauta, assim como esse projeto de grande relevância que trata do assédio 

moral. 

Parabenizo todas as mulheres e autores, na figura da Deputada Soraya, uma grande guerreira 

e militante no tema, e digo que nós estamos juntos. 

Além disso, queremos deixar os partidos da base à vontade para que façam modificações 

nessa pauta, caso assim o desejarem. Torcemos para, na próxima semana, ter um belo 

trabalho. 

Sr. Presidente, quero parabenizá-lo, em especial, pela leitura da nota da Presidência desta 

Casa. Assim como o Deputado Heráclito, eu entendo que nós devemos conversar de maneira 

intensa sobre o que se passou nesta Casa ontem. Não foi a primeira vez, mas as 

características do fato foram mais graves. 
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Independente de termos que conversar profundamente sobre esse assunto, é inadmissível que 

fatos como aquele ocorram novamente. Não há sentido, por quaisquer campos de análise, por 

quaisquer percepções, com divergências ou não de opinião, que fatos como aquele sejam 

tolerados nesta Casa. 

Sr. Presidente, eu estava na Comissão, acompanhei tudo, tenho avaliação de mérito, mas não 

vou fazê-la aqui. Não nos cabe fazê-la, até porque a nota que V.Exa. leu, em nome desta 

Casa, representa muito bem aquilo que nós devemos seguir, professar e cuidar em prol da 

democracia brasileira. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica a partidos da Oposição por discursos contrários às reformas trabalhista e previdenciária 

apresentadas pelo Governo Federal. Responsabilidade do Governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva e de Dilma Rousseff pela crise econômica do País. Elogio ao Governo do Presidente da 

República, Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. JONES MARTINS (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, amigo e 

conterrâneo Deputado Pompeo de Mattos, pelas palavras generosas. 

Sr. Presidente, nós estamos vivendo momentos de profundos debates nesta Casa e na 

sociedade brasileira. Isso é salutar, isso vai fazer o País avançar. É absolutamente necessário 

que esses debates sejam travados no nível do respeito, da democracia, sobretudo do interesse 

nacional. Não há nesta Casa, Deputado Hildo Rocha, quem seja monopolizador das virtudes, 

não há quem seja, embora tente ser, monopolizador da verdade. O debate, Deputado Celso 

Maldaner, sobre Previdência Social, sobre reforma trabalhista, sobre a economia do País tem 

que se dar no patamar do respeito, dos números e do interesse público. 

É incrível, mas nós assistimos a discursos virulentos por parte de uma oposição que quer 

passar a ideia de que não tem nada a ver com isso. Existem 14 milhões de desempregados no 

País porque a verdadeira reforma da Previdência não foi feita lá atrás, embora o ex-Presidente 

Lula tenha tentado fazê-la. Aliás, quando tentou, houve uma dissidência, que se transformou 

no hoje PSOL. As reformas trabalhistas foram defendidas pela ex-Presidente Dilma Rousseff, 

que só não as fez porque não teve articulação no Congresso Nacional, principalmente aqui, na 

Câmara dos Deputados. 
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Então, se há um consenso, se é verdade que todos querem a reforma e que todos têm 

consciência da necessidade da reforma, por que esse discurso tão virulento, como se não 

tivessem culpa de nada?  

O País faliu, sim, nos últimos 12 anos. São 14 milhões de desempregados. Todos os nossos 

índices foram para baixo. Fizeram uma política populista, fisiologista, assistencialista. Mais de 

100 milhões de brasileiros, ou seja, metade da população, dependem diretamente de algum 

benefício estatal. Quem vai dar conta disso? 

Precisamos, efetivamente, gerar produção, gerar economia, gerar riqueza, gerar confiança, 

para que o País possa gerar empregos. 

O Presidente Michel Temer tem feito com muita coragem, com muita altivez esse caminho do 

novo Brasil, Deputado Pompeo de Mattos. E os resultados já começam a aparecer. Felizmente, 

com os resultados que já estão aparecendo ali adiante, aprovada a reforma trabalhista, com a 

modernização da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já fizemos nesta Câmara, 

e aprovada a reforma da Previdência, vamos mostrar ali adiante que os futuros aposentados 

terão garantida a sua aposentadoria, vamos mostrar que o déficit vai diminuir e que vai sobrar 

dinheiro para investimentos em infraestrutura, em educação e em saúde, condições para botar 

o País no eixo certo, para a retomada do crescimento, para fazer a rota do desenvolvimento 

começar a girar. E diminuirá o número de desempregados, que hoje é de 14 milhões por culpa 

do PT e dos partidos de "puxadinhos" que deram sustentação ao governo desse partido e que 

agora, de forma muito cínica, vêm aqui dizer que não têm nada a ver com isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Muito obrigado, Deputado Jones Martins. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre as novas regras 

da seguridade social. Apoio às manifestações dos agentes penitenciários na Câmara dos 

Deputados contra a proposta do Governo Michel Temer de reforma previdenciária. Apoio ao 

Destaque para Votação em Separado nº 12, apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro, 
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sobre a condição de contribuinte individual do produtor, do meeiro, do parceiro, do arrendatário 

e do pescador artesanal no texto da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

Deputado Pompeo de Mattos, a quem saúdo e, por extensão, os colegas e as colegas deste 

Parlamento e o estimado povo brasileiro. 

V.Exa. falou em Santa Cruz do Sul, Sr. Presidente. Quero lembrar que foi lá também que 

Belchior escolheu morar nos últimos dias de vida, para surpresa de tantos que lá vivem e não 

tinham essa informação. 

Mas o que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é a Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, que chegou aqui em 5 de dezembro do ano passado. 

De lá para cá 5 meses se passaram. Houve muitas audiências, muitos debates, muita polêmica 

e a produção de muitas mudanças no projeto original, considerando o que está em debate 

agora. 

Primeiro: é uma PEC extremamente dura, cruel, desumana, até covarde em alguns aspectos 

que mexem justamente com aqueles mais humildes, mais pobres, menos abastados, mas 

exclui aqueles que poderiam dar uma contribuição a mais em tempo de trabalho, em tempo de 

contribuição, os quais certamente foram excluídos estrategicamente. 

Segundo: veio o substitutivo do Relator com uma série de alterações. Pode-se dizer que é 

praticamente uma PEC nova, já tirando alguns excessos. É como se alguém fizesse uma sopa 

e colocasse sal de mais. Qual é a solução? Acrescentar mais água. Foi o que o Relator fez. 

Mas, mesmo assim, ela ainda está muito mais salgada do que deveria. 

Por isso ontem S.Exa. apresentou a complementação do voto. A partir daí, parece-me que o 

próprio Relator e a base governista começaram a se perder. De manhã, inseriram no texto os 

agentes penitenciários; na parte da tarde, eles foram excluídos. À noite houve um DVS, que, 

primeiro, seria votado e aprovado, mas depois foi retirado para ser trazido ao Plenário. Aí 

aconteceu o que todos sabem.  

Eu quero dizer aqui que os agentes penitenciários estão querendo votar uma PEC nesta Casa 

desde 2004, Sr. Presidente, e sempre foram rechaçados. Portanto, eles têm razão em estarem 

descontentes, desconfortáveis. É preciso um olhar especial para essa situação. 

Ontem, portanto, começou o processo de votação na Comissão. Foram 23 Parlamentares a 

favor e 14 contra. Entre os 14, eu quero me incluir, com absoluta tranquilidade. Eu respeito a 

democracia e a vitória da maioria, mas estou convicto de que estou fazendo a coisa certa, em 

especial, para aqueles que são, como eu os chamei aqui, os mais humildes, que começam a 

trabalhar cedo. 

Muitos deles desempenham um trabalho mais forçado, braçal, se aposentam tarde e, na 

maioria, com 1 salário mínimo, sejam homens ou mulheres, e também, em especial, os que 

participam da minha categoria profissional, que são os agricultores familiares. 

Se não fossem as trocas de Parlamentares na Comissão, que o próprio Governo patrocinou, o 

resultado teria sido muito diferente. 
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Agora temos os destaques para votação em separado. Para concluir essa minha manifestação, 

eu quero aqui parabenizar os que se mobilizaram, porque foram essas mobilizações que 

fizeram o Relator mudar o relatório. Nós precisamos continuar nessa jornada. 

O DVS 12, do Partido Socialista Brasileiro, o qual eu integro, não mais nem menos importante 

do que os outros, fala especificamente do produtor, do meeiro, do parceiro, da arrendatário e 

do pescador artesanal. Ora, fala-se em contribuição individual, que a lei vai dizer depois se vai 

ser por mês, bimestral, semestral ou anual. 

Nós temos uma cultura de contribuir para a Previdência Social com a venda da produção sobre 

os mais diversos produtos agrícolas, e isso está intrínseco ao processo. Se o dinheiro não 

chegou aos cofres da Previdência, não é culpa do agricultor; é culpa de quem não recolheu.  

Portanto, eu gostaria de perguntar aqui: como nós vamos tratar desse assunto e fazer essa 

exigência de um agricultor que planta com a esperança de colher? Quando chove, colhe; 

quando não chove, não colhe; quando não colhe, não contribui; quando não contribui, não se 

aposenta. Portanto, esse é um processo de exclusão. 

Nós não queremos que isso aconteça nem no Sul, nem no Nordeste, muito menos em qualquer 

parte deste País. Portanto, peço muita atenção para que todos votem a favor desse DVS. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Muito obrigado, Deputado Heitor Schuch, do Rio 

Grande do Sul. 

O SR. HEITOR SCHUCH - Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu pronunciamento no 

programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Deputado Heitor Schuch, vamos solicitar que ele 

seja publicado no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Contrariedade à aprovação do texto da proposta de reforma previdenciária do Governo Michel 

Temer. Críticas aos pares pela exclusão dos agentes penitenciários nas regras diferenciadas 

no texto aprovado. Apresentação de destaque à proposta para a inclusão dos agentes 

penitenciários, dos agentes socioeducativos e dos guardas municipais nas regras especiais de 

aposentadoria. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Heitor Schuch, Sras. e Srs. Deputados e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, 

ontem à noite, na Comissão que trata da reforma da Previdência, nós tivemos a votação do 

parecer do Relator. Por 23 votos a 14, o Brasil perdeu a votação. Eu digo o Brasil, porque os 

brasileiros, que são a imensa maioria prejudicada com esse projeto, perderam.  

E eles representam o Brasil verdadeiro, porque, em Brasília, nós temos um Brasil virtual. O 

Brasil real está no Rio Grande do Sul, está em cada Estado da Federação, está em cada 

cidade - em Santo Ângelo, em Ijuí, em Passo Fundo, em Santa Rosa, em Santa Maria -, está 

na sua cidade, no interior, está lá no seu bairro, na sua localidade, na sua rua, na sua casa, na 

sua família. Esse é o Brasil real; aqui, está o Brasil virtual. 

Nós perdemos, eu perdi, o PDT perdeu. Mas eu não tenho vergonha de ter perdido e não 

gostaria de estar ao lado dos vencedores, porque eu me sentiria envergonhado. Aliás, eles 

devem estar se sentindo assim. 

A proposta do Relator - alguns dizem - é melhor do que a proposta do Governo. Eu digo, por 

minha conta e risco, que ela é "menos pior", ou seja, ela continua sendo muito ruim. 

Ela é ruim para o agricultor, e continua sendo ruim para o agricultor; ela continua sendo ruim 

para o idoso pobre que recebe o Benefício de Prestação Continuada; ela continua sendo ruim, 

discricionária e discriminatória para a mulher; ela continua sendo ruim para os viúvos e para as 

viúvas, que vão perder parte de suas pensões; ela continua sendo ruim para os policiais. Para 

os agentes penitenciários, ela é muito ruim; para os guardas municipais, nem se fale. Ela 

atinge ainda professores e professoras. Para os servidores públicos, de uma forma geral, no 

que diz respeito às regras de transição, ela acaba matando a perspectiva de aposentadoria 

daqueles que hoje estão prestes a se aposentar. E atinge os agentes socioeducativos também. 

Ontem, Deputado Heitor Schuch, numa negociação, havia sido feita a inclusão dos agentes 

penitenciários na regra diferenciada. E nós pedimos - inclusive com uma emenda de minha 

autoria - a inclusão dos guardas municipais e também dos agentes socioeducativos.  

O Governo incluiu os agentes penitenciários. Depois, não sei por qual razão, retirou-os, criando 

um constrangimento para a categoria. Depois disso, por negociação, incluiu novamente os 

agentes penitenciários. Ao fim e ao cabo, à noite - dizem que por WhatsApp, não sei de quem -

, veio uma ordem de cima, e retiraram os agentes penitenciários, o que criou uma indignação 

muito grande. 

Os agentes penitenciários já lutam por uma PEC que tramita há anos na Casa e não é votada. 

Agora, vendo o direito deles, que estava na mão, escapando pelos vãos entre os dedos, 

reagiram. Eu não tiro a razão deles, porque só possui capacidade de indignação quem não tem 

"sangue de barata". Eles reagiram e acabaram invadindo a Comissão. Eu não apoio a invasão, 

mas a compreendo, porque eles foram provocados. Colocaram os agentes penitenciários como 

categoria com aposentadoria especial e, no outro dia, retiraram. No mesmo dia, recolocaram e, 
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no início da noite, retiraram. Depois, ficaram de votar o projeto de inclusão e, novamente, não 

os incluíram. A capacidade de indignação tem limite! 

Eu estou brigando e apresentei um destaque para incluir os agentes penitenciários, os agentes 

socioeducativos e, especialmente, as guardas municipais nessa regra diferenciada. Nós não 

podemos deixar de fora as guardas municipais, e essa é emenda minha. É verdade que é uma 

emenda individual, mas vou continuar brigando para que sejam incluídas essas três categorias, 

porque fazem, sim, parte da polícia. 

Têm poder de polícia os guardas municipais, os agentes penitenciários e também os agentes 

socioeducativos. Enfrentam, no dia a dia de sua atividade, alta periculosidade. Sejam guarda 

de um presídio para ver como é. Façam isso para sentirem o quanto dói o calo da bota. Nós 

precisamos ter essa maturidade e compreensão. 

Aqui fica o meu apelo veemente ao Governo, aos partidos da base do Governo, ao Relator, 

para que nós todos façamos uma reflexão, coloquemos o dedo na moleira, na consciência. 

Esta Casa tem uma dívida, sim, para com a segurança pública deste País. Aliás, é uma dívida 

muito pesada, como todos nós estamos sentindo na pele, na carne. Precisamos valorizar as 

nossas polícias, o sistema penitenciário, os guardas, os agentes. 

Hoje o bandido está contido, amanhã ele estará contigo. Então, temos que ficar de olho. 

Respeitem os agentes penitenciários, respeitem os agentes socioeducativos e respeitem os 

guardas municipais, porque esses, cada vez mais, darão segurança às nossas cidades! 

Esse é o meu apelo veemente. Essa é uma emenda de minha autoria, e vamos brigar para que 

eles sejam beneficiados. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) - Muito agradecido, Deputado Pompeo de Mattos. 
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Importância para o Brasil das propostas de reformas trabalhista e previdenciária e da Medida 

Provisória nº 759, de 2016, sobre a regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de 

créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, a regularização fundiária no âmbito da 

Amazônia Legal e a instituição de mecanismos para o aprimoramento da eficiência dos 

procedimentos de alienação de imóveis da União. Atuação do Governo Michel Temer e do 

Congresso Nacional em prol dos interesses do País.  

________________________________________ 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, esta Casa tem trabalhado muito, embora as boas ações, o trabalho que realmente 

interessa ao Brasil não tem tido repercussão na grande mídia. 

O pessoal fala nas listas e pergunta: "Você está na lista?". Eu sempre pergunto: qual lista? A 

boa, a do bem? Ou a ruim, a da Lava-Jato? Parece que a mídia só enxerga o lado ruim desta 

Casa, a questão da Operação Lava-Jato. 

Nós votamos matérias aqui, como a reforma trabalhista, que realmente vem mudar a cara da 

CLT, vem mudar a maneira de trabalhar entre patrão e empregado, tirando a beligerância que 

existe hoje, de que patrão e empregado são inimigos, são adversários. Eles têm que trabalhar 

juntos, têm que estar harmonizados, e nós fizemos isso.  

Eu desafio àqueles que criticam a reforma, que estão sempre dizendo que foi feita uma reforma 

trabalhista ruim para o Brasil, que tirou direitos dos trabalhadores, a colocar aqui pontualmente 

onde os trabalhadores perderam direitos. Está configurado claramente no art. 7º da 

Constituição que todos os direitos dos trabalhadores estão consolidados. Esses direitos estão 

garantidos na Constituição brasileira. Nós não mexemos na Constituição, até porque o nosso 

projeto de reforma trabalhista é ordinário. Então temos que olhar essas coisas que estão 

acontecendo. 

Ontem mesmo aprovamos, na Comissão, a Medida Provisória nº 759, de 2016, que vem trazer 

um benefício imenso para o Brasil, que não tem um planejamento de ocupação territorial. Com 

essa medida, estamos dizendo: vamos regularizar a questão fundiária, urbana e rural. Esse foi 

um ato de coragem muito grande do Presidente, Michel Temer. E só este Governo podia fazer 

isso. O Governo anterior de Lula e Dilma não fizeram, porque não tiveram coragem ou 

realmente queriam ficar no imbróglio da falta de transparência, de não dar os títulos aos nossos 

agricultores. 

Há mais de 700 mil famílias que estão esperando, há 30 anos, 40 anos, por um título. O MST 

era quem comandava todo esse processo: para quem eu vou dar o título? Quem eu vou 

assentar? Quem não vou assentar? Agora, com a Medida Provisória 759, transformada em lei, 

haverá regras. As pessoas vão ser assentadas se tiverem direito de lei, se não tiverem outra 

área, se não forem funcionárias públicas. O Tribunal de Contas encontrou 35 mil funcionários 

públicos com lotes da reforma agrária. Há mais de 500 mil irregularidades nos lotes da reforma 

agrária. Nós vamos regularizar isso. 

Há 700 mil lotes que vão receber o título, para o agricultor poder trabalhar, poder financiar, 

poder investir na sua propriedade e dizer: "Eu sou proprietário desta área". Assim como na 

faixa de fronteira, nas áreas devolutas, áreas que estão neste Brasil afora e que não têm dono, 

onde não se pode trabalhar concretamente nem investir. 

Em relação à cidade, a Controladoria-Geral da União - CGU colocou bem claro que 50% das 

propriedades na cidade estão irregulares, não têm título, não têm escritura. Nós estamos até 
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regularizando as favelas brasileiras - as favelas brasileiras na laje. Também lá ele terá o direito 

do título, para quê? Ele terá o direito do título para fugir daquela marra que os traficantes fazem 

nas favelas, porque são os donos das favelas no Brasil e colocam seus moradores como 

escravos. Eles dominam o Brasil inteiro. 

Essa é uma ação de coragem. Realmente, só um estadista para colocar essa matéria em pauta 

no Congresso Nacional. E votaremos e regularizaremos isso. Nós vamos fazer a regularização 

da ocupação territorial brasileira. 

Ora, esse é o maior projeto que o Presidente da República já mandou para nós, e esta Casa 

vai aprová-lo, mas, assim como outros, vamos trabalhá-lo. As propostas, como a da 

Previdência e a da reforma trabalhista, vêm para cá, e nós é que temos que fazer os ajustes, 

ouvindo o povo brasileiro, porque esta é a função do Congresso Nacional. E já estamos 

fazendo isso. 

A maioria venceu. É assim. A democracia é a ditadura da maioria. É a maioria que dita as 

regras e leva o País para o lado que ela quer. Era assim no Governo anterior, é assim agora, 

no Governo Michel Temer. 

Então, eu acho que Brasil tem que realmente olhar para aqueles que querem fazer o Brasil 

andar, que querem fazer o Brasil produzir. A nossa agricultura está trabalhando muito, 

mantendo esse Brasil em pé, e muita gente que não faz nada e não produz nada está criando 

problema para o País. 

Alguém já disse que, quando as pessoas que produzem têm que pedir licença para quem não 

produz nada, o mundo está acabando, Deputado Cajar Nardes. Com certeza, nós não vamos 

deixá-lo acabar, porque o Brasil é maior do que a crise, é maior do que aqueles que não fazem 

nada, que não ajudam, atrapalham, burocratizam o Brasil. Eles pensam que estão ajudando, 

mas estão atrapalhando. 

A Frente Parlamentar da Desburocratização disse bem claro que muito ajuda quem pouco 

atrapalha.  

Não atrapalhem o Brasil, que o Brasil vai chegar lá. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Schuch) - Estou muito agradecido, Deputado Colatto. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Excesso de entidades sindicais no Brasil. Relato sobre a atuação de sindicato de funcionários 

de supermercados contra os interesses da categoria no Município de Santo Ângelo, Estado do 

Rio Grande do Sul. Superficialidade da discussão de temas nacionais nas redes sociais. 

Defesa da flexibilização e modernização das relações de trabalho. Necessidade de avaliação 

de tópicos do substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre 

alteração nas regras da Seguridade Social. Atividades da Frente Parlamentar em Defesa da 

Conclusão das Obras de Duplicação da BR- 116. Atuação parlamentar em defesa da 

agricultura. Importância do Projeto de Lei nº 6.003, de 2016, sobre a regulamentação dos 

serviços de higienização e outros serviços de guarda de animais de estimação e sobre a 

obrigatoriedade da instalação de circuito interno de vídeo por estabelecimentos de atendimento 

de animais, para a vistoria dos serviços pelos donos dos animais.  

________________________________________ 

O SR. CAJAR NARDES (PR-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Heitor 

Schuch, Sras. e Srs. Deputados, atualmente, o Brasil conta com cerca de 17 mil sindicatos com 

cadastro ativo no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Desse total, cerca de 12 mil são 

sindicatos profissionais, enquanto os outros 5 mil são sindicatos patronais. No Reino Unido, por 

exemplo, o número total de sindicatos é de 168, e na Argentina esse número não passa de 100 

sindicatos. 

Na semana passada, vimos por este País manifestações com a participação de muitos 

sindicalistas e poucos trabalhadores. Estariam mesmo esses manifestantes preocupados com 

o interesse coletivo no âmbito profissional? Estariam esses dirigentes de entidades sindicais 

preocupados com a condição social dos trabalhadores? 

Eu tenho como característica a objetividade, o pragmatismo. Quero usar um exemplo prático e 

verdadeiro para ilustrar como um sindicato pode não representar o verdadeiro interesse da 

maioria dos trabalhadores que, em tese, deveria defender. 

O exemplo vem de uma cidade gaúcha com cerca de 80 mil habitantes, minha cidade natal, 

Santo Ângelo, que, durante muito tempo, teve supermercados abertos aos domingos. Num 

sistema de escala, os funcionários desses estabelecimentos tinham todos os direitos 

garantidos, com todas as folgas a que tinham direito, além do pagamento de adicionais pelo 

trabalho aos domingos.  

Muitas pessoas da cidade trabalhavam durante toda a semana e tinham o domingo para ir às 

compras. Famílias iam juntas ao mercado para comprar a carne fresca do churrasco gaúcho. A 

economia desse Município girava.  

Mas o que fez um sindicato? Encontrou uma forma de não permitir mais o funcionamento dos 

supermercados aos domingos, apesar de protestos e manifestações dos próprios 

trabalhadores afetados com a medida. Sim, senhoras e senhores, os próprios trabalhadores 

protestaram contra o sindicato que os deveria representar. Pessoalmente, ouvi depoimentos 

desses trabalhadores. Disseram-me que, antes da medida, a sua realidade de trabalho era 

melhor, que tinham melhores ganhos.  
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Imaginem se médicos, enfermeiros, frentistas, jornalistas e outros tantos profissionais não 

trabalhassem aos domingos? Nas grandes cidades do País, essa condição e realidade são 

diferentes, mas, em cidades médias, o exemplo que dei realmente existe. 

Por fim, nessa cidade gaúcha de 80 mil habitantes, onde ocorreu o exemplo que relatei, 

funcionários de supermercados foram demitidos porque os supermercados não abrem mais 

aos domingos. Vagas de trabalho foram fechadas. 

Que luta por direitos e garantias este sindicato ofereceu? Que representatividade é essa? O 

protagonismo que deveria existir por parte de muitos sindicatos desaparece, justamente porque 

muitos não têm a capacidade de pautar uma agenda mais favorável ao trabalhador. 

Na esteira deste tema, quero chamar a atenção para a superficialidade das interpretações, a 

falta de aprofundamento e o olhar raso para grandes questões do momento em nosso País. 

Nas redes sociais, principalmente, há uma enxurrada de posicionamentos pequenos, 

equivocados e baseados em visões absolutamente simplistas e individualizadas. 

No ano passado, o jornal britânico The Independent publicou um artigo relacionado, com dois 

estudos recentes na área da Psicologia que se debruçam sobre a "tese da superficialização" ou 

a teoria de que o desenvolvimento das tecnologias da comunicação - as mensagens de texto e 

as redes sociais - tem conduzido a um sério declínio do pensamento reflectivo. 

Como nos acostumamos progressivamente a formas de comunicação cada vez mais curtas e 

rápidas, os nossos cérebros também se tornaram mais aptos a transmissões rápidas e curtas. 

Testes recentes indicam que o declínio do pensamento reflectivo se correlaciona com o 

declínio da importância com que se encara a moralidade e o aumento da importância com que 

se encara apenas a imagem. Em resumo, nós damos mais atenção a mensagens instantâneas, 

não nos aprofundando nos temas, não nos especificando naquilo que nos interessa. 

O Sr. Valdir Colatto - V.Exa. me concede um aparte? 

O SR. CAJAR NARDES - Concedo-lhe um aparte, Deputado Valdir Colatto. 

O Sr. Valdir Colatto - Deputado Cajar Nardes, parabéns pelo pronunciamento! V.Exa. toca em 

um ponto importante em que o Brasil precisa se aprofundar, que é a questão sindical brasileira, 

a questão trabalhista. Nós começamos com a reforma trabalhista. E aí está um exemplo que 

V.Exa. coloca, que aprovamos na lei trabalhista, que é o acordado acima do legislado. Ora, se 

as partes têm vontade de fazer, por que não acontecer? V.Exa. fala do seu Rio Grande do Sul, 

eu falo da minha Santa Catarina, e, realmente, temos problemas lá com os sindicatos que não 

permitem que, no final de semana, os trabalhadores que querem trabalhar desempenhem seu 

ofício. Estes entram inclusive numa lista voluntariamente para poder trabalhar e não 

conseguem, porque sindicatos radicais não permitem. Então, eu acho que nós temos que 

aprofundar este processo. Devemos louvar os bons sindicatos e os bons sindicalistas que 

existem no Brasil e realmente respeitar a vontade do trabalhador com o empreendedor. Que se 

faça valer o contrato feito na área do trabalho! Assim deve ser com outro contrato qualquer, em 

que se faz o contrato e, concluídas as tarefas e as obrigações dos dois lados, se encerra o 

contrato, acabam as demandas judiciais. Hoje, quem faz o contrato na área trabalhista sai com 

uma mochila de passivo trabalhista nas costas, para poder entrar 2 anos, 3 anos ou 5 anos 

depois na Justiça. Eu acho que nós temos que trabalhar isso e ajustar essa questão 

trabalhista. E os sindicatos têm que ir para os eixos. Devemos deixar os bons sindicatos 

funcionar. Esse aprofundamento que V.Exa. coloca é bom para o Brasil saber o que está 

acontecendo. Temos que ter coragem de mexer nessa ferida e de buscar solução. Temos que 

louvar os bons sindicatos, mas temos que tirar aqueles que estão voltados apenas para 
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benefícios pessoais, porque são sindicatos de fachada. Obrigado. Parabéns pelo seu 

pronunciamento. 

O SR. CAJAR NARDES - Obrigado, Deputado. 

O Sr. Mauro Pereira - Deputado Cajar Nardes, permita-me um aparte? 

O SR. CAJAR NARDES - Sim. 

O Sr. Mauro Pereira - Deputado Cajar Nardes, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que, na 

condição de Deputado Federal da Serra Gaúcha e do PMDB, quero parabenizar V.Exa. pelo 

trabalho desenvolvido nesta Casa, não só na questão trabalhista, mas em todos os assuntos 

de interesse do Estado do Rio Grande do Sul. V.Exa. está sempre pronto para ajudar o nosso 

Estado e o nosso Brasil. Isso é muito importante e se chama responsabilidade. V.Exa. votou a 

favor da renegociação da dívida dos Estados, que vai dar um alívio ao Estado, e agora apoia o 

Governo e o Brasil nas reformas que são necessárias, para que o Brasil realmente volte a 

gerar empregos e a dar segurança às pessoas, em especial aos 14 milhões de desempregados 

que precisam de apoio. Quero dizer ainda que a reforma trabalhista vai ao encontro disso, de 

modo que o empreendedor gere empregos com satisfação, com alegria, sabendo que amanhã 

ou depois ele não vai se ver diante de uma ação penal ou de uma ação trabalhista contra ele. 

Pelo contrário: ele vai ter orgulho em gerar empregos. Ao mesmo tempo, a pessoa que está 

desempregada vai saber que todos os seus direitos estão garantidos, e isso é muito 

importante. Esse foi um trabalho nosso. V.Exa., por nenhum segundo ficou pensando; pelo 

contrário, foi na veia, para fazer com que as coisas acontecessem. Eu não tenho dúvida 

nenhuma de que essa contribuição que todos os trabalhadores são obrigados a fazer todos os 

anos, daqui para frente, assim que a reforma for aprovada no Senado, deixará de ser 

compulsória. O trabalhador vai poder continuar contribuindo, desde que o sindicato mereça; 

desde que o sindicato esteja fazendo jus àquela contribuição. Esse ponto da reforma 

trabalhista já é de extrema importância. O trabalhador agora vai poder decidir se dá o dinheiro 

ao sindicato ou não. Era isso que eu queria dizer. Quero parabenizar V.Exa. pelo discurso e 

também pela amizade, pelo respeito aos colegas, porque isso é muito importante. Boa sorte a 

V.Exa. no mandato. 

O SR. CAJAR NARDES - Muito obrigado, Deputado.  

Eu estava falando sobre o pensamento reflectivo: o declínio da importância com que se encara 

a moralidade e o aumento da importância com que se encara apenas a imagem. As pessoas, 

hoje, são movidas por aquele ato reflexo, por aquela primeira imagem, não se introduzindo no 

assunto, não mergulhando no tema, para que maiores informações lhes sirvam de base para 

tirarem suas conclusões.  

O Brasil precisa ser modernizado, com leis que incentivem o empreendedorismo dos pequenos 

e microempresários, que flexibilizem as relações de trabalho e que libertem nosso País das 

amarras do passado.  

Já no campo da Previdência, observo que o substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287, de 2016, contém pontos a serem avaliados, discutidos e interpretados.  

Em tempos de superficialidade e de pensamento raso, da pós-verdade, não podemos ficar 

naquilo que se chama lá no Rio Grande do Sul de "grenalização", ou seja, se eu estou de um 

lado, não quero nem saber o que o outro tem a dizer, ou que o outro não presta em nada.  
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O filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário Mano Sergio Cortella diz que 

devemos prestar muita atenção nas pessoas que não concordam conosco. Estes nos obrigam 

a transformar, a inovar e a mudar. O que nos perturba, na verdade, nos ajuda. 

Neste sentido, lembro que nós Parlamentares temos o compromisso de sermos incansáveis, 

de estarmos bem informados e de sermos os verdadeiros representantes dos diversos 

segmentos que compõem esta Nação. Como Republicano, sigo na minha determinação e no 

meu comprometimento com o regime democrático, numa sociedade livre, pluralista e 

participativa. 

Na semana passada foi instalada aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em 

Defesa da Conclusão das Obras de Duplicação da BR- 116. 

Sou Vice-Presidente desta Frente Parlamentar, presidida pelo colega Deputado Afonso Hamm. 

Nosso grupo tem como objetivo intensificar a mobilização para assegurar a integralidade dos 

recursos para a conclusão da obra. 

Essa rodovia é estratégica para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e o principal corredor 

de escoamento da produção gaúcha. Nesse momento de safra, ela está saturada pelo volume 

de tráfego, principalmente de caminhões, oferecendo mais risco à segurança e à vida das 

pessoas. 

Depois de nossa reunião, realizamos uma audiência com o Ministro dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, meu amigo Maurício Quintella, para pedir que não haja contingenciamento para 

as obras da BR-116. Segundo o Ministro, o orçamento de 2017 destinou 80 milhões de reais 

para a obra, dos quais 39 milhões de reais foram liberados na semana passada pelo Governo 

Federal. Seguimos determinados nessa luta e vamos nos reunir com o Ministro do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para tentar conseguir mais 12 milhões de reais para 

a duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas. 

Minha atuação nesta Casa está pautada em temas que vão além da questão da infraestrutura, 

como é o caso que citei há pouco em relação à BR- 116. Aliás, a infraestrutura é uma condição 

mínima para a melhoria do bem-estar da população e do desenvolvimento da economia de 

qualquer país. 

Refiro-me também à agricultura, setor a que minha família é ligada há muito tempo, que 

precisa de total atenção do setor público e, no momento, segura o PIB brasileiro, já que 

vivemos uma safra recorde de grãos, movimentando nossa economia e alimentando a 

população. 

Por fim, quero falar sobre outra grande bandeira do meu mandato, a causa animal. Apresentei 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.003, de 2016, que dispõe sobre os serviços de higienização e 

outros serviços que impliquem a guarda de animais de estimação e que obriga que os 

estabelecimentos que atendem animais de estimação instalem circuito interno de vídeo que 

permitam aos donos dos animais o acesso para vistoriar esses serviços. 

Dados do IBGE de 2015, que naturalmente hoje são superiores, apontam que a população 

estimada de cachorros era de 52,2 milhões e a de gatos, de 11,5 milhões. Os números 

mostram que nós brasileiros gostamos muito de nossos animais. 

As pessoas deixam seus pets em estabelecimentos comerciais imaginando que serão bem 

tratados, mas infelizmente, em alguns casos, isso não ocorre. Precisamos combater os maus 

tratos. A tramitação do projeto está na fase de apreciação das Comissões. 
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Reitero aos gaúchos que sou um lutador. Meu trabalho é diário e ininterrupto. Durante a 

semana, aqui em Brasília, estou sempre disposto a encaminhar demandas dos diversos 

Prefeitos que me procuram, acompanhando projetos, cobrando responsáveis por seus 

andamentos, discutindo caminhos e encontrando alternativas.  

Nos finais de semana, como os meus colegas, estou sempre em algum ponto do meu querido 

Estado para ouvir as pessoas exatamente nos rincões onde vivem, verificando suas 

necessidades e prestigiando seu trabalho junto às comunidades. 

Quem me conhece sabe que minha luta é para melhorar a vida das pessoas e buscar também 

o respeito aos animais. Sou um médico-veterinário preocupado em trabalhar pelo consumo 

consciente, pela dignidade e pela qualidade de vida. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância do combate à corrupção no Brasil. Expectativa de restauração do escopo original 

do projeto sobre o estabelecimento de medidas de combate à corrupção. Descontentamento 

diante da libertação, pelo Supremo Tribunal Federal, de condenados no âmbito da Operação 

Lava-Jato. Contrariedade às tentativas de legalização do aborto no País. Contrariedade do 

PHS à proposta de reforma previdenciária. Atuação parlamentar do orador em prol do povo do 

Estado do Paraná. Crescimento do PHS no Estado do Paraná e no Brasil.  

________________________________________ 

O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, venho a esta 

tribuna para compartilhar alguns temas que têm sido pautados aqui na Câmara dos Deputados 

em meu mandato. Um dos assuntos, e talvez um dos mais importantes que temos vivenciado 

nos últimos anos, é o combate à corrupção. 
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A corrupção tira do Brasil mais de 200 bilhões de reais todos os anos. É muito dinheiro. Com 

esse valor, casas populares, hospitais e escolas poderiam estar sendo construídos em nossas 

cidades, mais pessoas poderiam estar empregadas, o Brasil não perderia investimentos, 

alavancando a produção interna do País. 

Na Câmara dos Deputados, sou autor de 11 projetos de lei de combate à corrupção, que visam 

melhorar a eficiência do Poder Judiciário, dentre eles, o Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, que 

dispõe sobre as 10 Medidas de Combate à Corrupção, apoiado por mais de 2 milhões de 

brasileiros.  

Infelizmente, contra a minha vontade, o projeto das 10 Medidas foi desfigurado no plenário da 

Câmara, sendo aprovado como uma clara tentativa de intimidar o Ministério Público. A 

proposta foi enviada para o Senado para ajudar quem é corrupto, variando apenas a pena 

máxima e não proporcional ao valor enviado. Qual é o problema nisso? Em nosso Direito, a 

pena sempre é próxima à mínima, ou seja, a proposta continua deixando penas baixas para 

criminosos de alto grau. 

Mas, provocado pelo Parlamento, o Supremo Tribunal Federal mandou o projeto voltar para a 

Câmara para a conferência das assinaturas e para que tramitasse como projeto de lei de 

iniciativa popular, o que foi depois reconhecido pela CCJ. O PL agora já está no Senado, e esta 

é uma oportunidade para tentarmos restaurar as 10 Medidas como haviam sido propostas 

antes dessa desfiguração. 

Mas nem sempre, Sr. Presidente, o Supremo age conforme a vontade dos brasileiros e nem 

conforme a previsão legal. As notícias mais recentes são desanimadoras e fortalecem os 

piores poderosos. 

Nas últimas 2 semanas, a Corte mandou soltar quatro réus da Lava-Jato, dentre os quais José 

Dirceu, que foi condenado pelo Mensalão, pela Lava-Jato e que é apontado por muitos como 

um dos mentores de todo o esquema de desvios implantado no Brasil. 

Somando as penas das duas condenações de Dirceu, ele deveria ficar preso por mais de 32 

anos, o que, como podemos ver, não aconteceu. 

Sr. Presidente, qual é a pena para alguém que pode ficar em casa, passear, tomar banho 

quente quando quiser, assistir a TV, receber visitas, dormir com conforto? Essa deve ser a 

pena para alguém que roubou o patrimônio público e acumulou rios de dinheiro ilegalmente? 

Pois foi isso que o Supremo fez e sinalizou para outros presos que eles não precisam delatar, 

porque logo irão sair da cadeia para passar uma temporada em casa. 

Como membros do Ministério Público ressaltaram, o que mais chama a atenção hoje é que a 

mesma maioria da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que hoje soltou José Dirceu - 

Ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski - votou para manter presas 

pessoas em situação de menor gravidade, nos últimos 6 meses. 

Menciono aqui um exemplo citado pelo Procurador da República Deltan Dallagnol: o ex-

Prefeito Delano Parente não teve a mesma sorte de José Dirceu. Ele foi acusado por 

corrupção, lavagem e organização criminosa. São os mesmos crimes de Dirceu, mas 

praticados em menor vulto e por menos tempo. Foram 17 milhões de reais entre 2013 e 2015. 

Dirceu é acusado do desvio de mais de 19 milhões de reais entre 2007 e 2014, sem contar o 

mensalão. 
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O âmbito de influência de Delano era bem menor do que o de Dirceu. Na data do julgamento 

no Supremo, em 7 de fevereiro de 2017, nem mais Prefeito ele era. Contudo, todos os 

integrantes da 2ª Turma entenderam que a sua prisão era inafastável. 

O Ministro Dias Toffoli afirmou: "o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de 

que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública, quando 

evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de 

organização criminosa". 

Citando ainda as palavras de Deltan Dallagnol, podemos concluir que o tráfico de drogas, por 

exemplo, gera mortes indiretas. Ora, a corrupção também. A grande corrupção e o tráfico 

matam igualmente. Enquanto o tráfico se associa à violência barulhenta, a corrupção mata pela 

falta de remédios, por buracos em estradas e pela pobreza. Enquanto o tráfico ocupa 

territórios, a corrupção ocupa o poder e captura o Estado, disfarçando-se de uma capa de falsa 

legitimidade para lesar aqueles de quem deveria cuidar. 

Sr. Presidente, outro importante tema que muito me tem preocupado é a tentativa de expansão 

do aborto em nosso País. Estamos vivendo de verdade tempos muito difíceis. E sob o pretexto 

do moderno, do novo, do revisionismo, do contraconservadorismo, do contramajoritário, 

estamos vendo mais e mais tentativas de descriminalização do aborto no Brasil.  

Precisamos falar sobre o assassinato de bebês! Desde que cheguei à Câmara, já tive que lutar 

várias e várias vezes para garantir um direito básico, muitas vezes esquecido: o direito de 

nascer. Quase sempre usando subterfúgios como "defender as mulheres", "defender as 

minorias", colocam estrategicamente termos que têm o objetivo de atender a uma agenda 

internacional para legalizar o aborto. 

Recentemente vimos isso, na tentativa de se criar o "Fundo Nacional de Enfrentamento à 

Violência Contra as Mulheres, o PL 7.371/2014", o "abortoduto". Todos me diziam: "Esse 

projeto não quer legalizar o aborto". Mas na hora de aprovar a minha emenda, que "vedaria 

que qualquer recurso desse fundo fosse usado para o aborto provocado", a história era outra. 

O fundo que se pretendia criar poderia receber recursos até mesmo do exterior!  

Recentemente, a Holanda já avisou que criará um fundo para financiar o aborto em países em 

desenvolvimento. Muitas ONGs internacionais já o fazem direta ou indiretamente. Mesmo no 

Brasil, onde o aborto não é permitido, há muito dinheiro financiando pesquisas, artigos em 

jornais, debates e conferências sobre o tema. Trata-se claramente de afronta à soberania 

brasileira. Sem falar em todo o campo do ativismo judicial, como é o caso da ADI 5.581 e da 

ADPF 442. Esta última, resultado desesperado de um partido que viu frustrada a sua tentativa 

legislativa de ter aprovado um projeto de legalização do aborto até 12 semanas. Como aqui, na 

Casa do Povo, não iriam ganhar, levaram para o Supremo Tribunal Federal esse assunto, que 

é competência do Legislativo. 

Querem falar sobre o aborto? Vamos, então, falar sobre o aborto! A maioria da população 

brasileira é contrária ao aborto. Ponto. Mas há quem queira dizer que o aborto é questão de 

saúde pública, que milhares e milhares de mulheres morrem por causa do aborto ilegal no 

Brasil. Isso não é verdade! Quero agora fazer uma denúncia. Matéria recente do Jornal O 

Estado de S.Paulo intitulada "Diariamente, quatro mulheres morrem por complicações do 

aborto no Brasil", diz, com todas as letras: "O Brasil registra uma média de quatro mortes por 

dia de mulheres que buscam socorro nos hospitais por complicações do aborto". Para a notícia, 

foram 1.664 relatos de mortes por complicações relacionadas ao aborto somente em 2015. 

Esses números apresentados são mentirosos e servem apenas para reforçar o discurso 

abortista. 
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Fiz eu mesmo um requerimento de informação ao Ministério da Saúde sobre mortes 

decorrentes de aborto espontâneo, aborto por razões médicas e 

legais, outros tipos de aborto, aborto não especificado e falha na tentativa de aborto. Ou seja, 

além de mortes na tentativa de aborto ilegal, estou considerando, inclusive, mortes decorrentes 

de abortos espontâneos. 

Qual não foi minha surpresa ao descobrir que os valores de morte por ano são quase 20 vezes 

menores do que o noticiado. Em 2014, por exemplo, foram pouco mais de 50 mortes por ano; 

ou seja, 0,15 mortes por dia.  

O aborto no Brasil é caso de saúde pública, sim, pois resulta sempre na morte de um bebê 

inocente, cujo direito mais básico - o direito à vida - já se encontra violado. 

Só o dito "aborto legal", nos Estados Unidos, já nos trouxe um saldo de mais de 40 milhões de 

bebês assassinados. 

Assim sendo, Sr. Presidente, caros colegas, continuarei atento a qualquer tentativa que venha 

a expandir essa forma de assassinato. 

Agora, mudando de assunto, uma matéria importantíssima e urgente que devemos nos atentar 

é a reforma da Previdência. 

Durante todo o dia de ontem, o PHS esteve reunido, acompanhando a discussão na Comissão 

da Reforma da Previdência. Apesar de acreditarmos que o Brasil precisa de mudanças, o texto 

da reforma apresentado pelo Governo mostrou-se extremamente prejudicial para a população 

brasileira, principalmente aos mais pobres. Dessa forma, orientamos a bancada a votar não 

pela reforma da Previdência. 

Além disso, apresentamos um destaque ao texto para que as instituições filantrópicas, que 

prestam serviços que o Estado deveria proporcionar para a sociedade como saúde, como é 

caso das Santas Casas, e educação, como é o caso das universidades, possam continuar 

recebendo isenções das contribuições sociais. Infelizmente, o projeto foi aprovado pela maioria 

da Comissão, que agora irá apreciar os destaques apresentados. Mas, no plenário, que é a 

próxima etapa, a história será outra. Vamos nos empenhar para que esse texto não passe aqui 

na Casa! 

Quero ainda registrar que, nesses quase 3 anos de mandato, tenho buscado proporcionar mais 

qualidade de vida para os paranaenses, destinando recursos para o nosso Estado. 

Das emendas parlamentares destinadas por mim para o Paraná, mais de 6 milhões já foram 

pagas e beneficiaram mais de 20 Municípios de quase todas as regiões do Estado. Deputado 

Sóstenes Cavalcante, esses recursos estão sendo aplicados, principalmente, nas áreas de 

saúde, de assistência social, no esporte e na agricultura. 

Deputado Alan Rick, nosso Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, 

no Município de Santo Antônio da Platina, Município importantíssimo do nosso companheiro, o 

Prefeito, Prof. Zezão, entreguei recentemente um carro de conselho tutelar e em breve 

entregarei equipamentos para os postos de saúde. Além disso, entregarei veículos e 

equipamentos para atender o Asilo e o Lar Jesus Adolescente. 

Na cidade de Andirá, onde cresci, encaminhei recursos para a reforma do Ginásio Morcegão. 

Em breve estarei lá para sua inauguração. Também entregarei equipamentos para os postos 

de saúde da cidade. 
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No Município de Jacarezinho, onde resido há mais de 3 anos, a obra do Lar Ana Rafaela já 

está bem adiantada. O Município já possui 100% do convênio depositado na conta da 

Prefeitura. É um benefício para a população do Bairro Aeroporto, de Jacarezinho, do meu 

amigo e companheiro de partido, o Vereador Chiquinho, e para as crianças abandonadas, que 

terão espaço adequado enquanto esperam uma família adotiva. 

Muitas outras cidades também já foram contempladas com meus recursos, e eu continuarei 

batalhando para que mais pagamentos sejam liberados e mais Municípios sejam agraciados. 

Por fim, partilho com todos o avanço e crescimento do Partido Humanista da Solidariedade - 

PHS no Brasil e principalmente no Paraná. E o nosso foco para as próximas eleições é buscar 

a cada dia oferecer mudanças e renovação ao povo brasileiro. 

O ano de 2016 foi um ano de mudanças no cenário político em todo o Brasil, um ano de 

renovação. O PHS foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições, com um aumento de 

60% no número de votos. No âmbito geral, o número de prefeitos aumentou 125%. O número 

de Vereadores cresceu 64%. No Paraná, houve um crescimento de 200% no número de 

prefeitos eleitos e de 68% no caso dos vereadores. Uma grande vitória! 

Agora o nosso foco são as eleições de 2018, buscando crescer ainda mais não só em 

quantidade, mas em qualidade. Essa é a verdadeira preocupação do partido. Além disso, o 

PHS é um partido que vem na contramão de tudo o que temos visto e ouvido nos veículos de 

comunicação. Não estamos envolvidos em nenhum escândalo, e nenhum Deputado Federal foi 

citado nas listas da Operação Lava-Jato. 

Quero aqui registrar que agora assume a Presidência Nacional do Partido Humanista da 

Solidariedade o nosso amigo Sr. França. Ele assumiu o comando do partido ontem. 

Temos certeza de que a Executiva Nacional e o França muito bem conduzirão o partido para a 

continuidade do crescimento dele em todo o Brasil. 

Eu o agradeço, Sr. Presidente, por essa oportunidade de ter sido escolhido para falar no 

período do Grande Expediente da Casa. 

Vamos continuar o nosso trabalho em prol do nosso Estado, o Paraná, em prol do nosso País, 

e em busca de mais melhorias para toda a população brasileira. 

Obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos Srs. Erivelto Ferreira e João Luiz Zardo, do Município de Caxias do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, presentes em Brasília, Distrito Federal. Participação do orador em 

audiências nos Ministérios dos Transportes, Portos e Aviação Civil e da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços para debate de alternativas para a melhoria dos transportes. Confiança no 

sucesso do Governo Michel Temer. Realização, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow 2017. Importância da 

aprovação das reformas para a retomada do desenvolvimento econômico. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Sóstenes Cavalcante, nosso grande amigo, representante do Rio de Janeiro. É um 

prazer tê-lo como amigo. 

Quero, primeiramente, cumprimentar meus ilustres amigos de Caxias do Sul que estão aqui em 

visita, Dr. Erivelto Ferreira, advogado, figura de extrema importância em nossa cidade, e Sr. 

João Luiz Zardo, da área de construção civil.  

Os dois estão em Brasília. O Dr. Erivelto Ferreira está cuidando de assuntos jurídicos de 

interesse de empresas de clientes de Caxias do Sul, e o Sr. João Luiz Zardo, da construção 

civil, está conhecendo e trazendo reivindicações do setor. 

Hoje de manhã, estive reunido com o Sr. José Antonio Fernandes Martins, Presidente da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus.- FABUS, também Diretor-Presidente da 

nossa Marcopolo. Estivemos reunidos, no Ministério dos Transportes, com o Sr. José Roberto 

Generoso, Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, para tratar de linhas de crédito, 

financiamentos para aquisição de ônibus pelo Programa de Renovação de Frota do Transporte 

Público Coletivo Urbano, o nosso REFROTA. São 3 bilhões de reais que serão investidos na 

renovação da frota de ônibus. Tratamos desse assunto com ele. 

Há pouco, às 15 horas, estivemos também numa importante audiência com o Ministro da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nosso amigo Marcos Pereira, grande Ministro, 

juntamente com o Sr. José Luiz Santolin, Diretor-Geral da Associação Brasileira das Empresas 

de Transporte Terrestre de Passageiros - ABRATI; com o Sr. Olívio Pinheiro, Diretor da 

Confederação Nacional do Transporte - CNT; com o Sr. Otávio da Cunha, Presidente da 

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU; com o Sr. Silvio Tamelini, 

Presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do 

Estado de São Paulo - FRESP; com o Sr. Paulo Roberto, Diretor da FABUS. Tratamos de 

assuntos relacionados aos transportes, para melhoria dos transportes do nosso País. Também 

pedimos apoio ao nosso Ministro no sentido de que faça a Caixa Econômica Federal, que 

detém os recursos, agilizar para que o dinheiro chegue às mãos daquelas pessoas que querem 

adquirir ônibus com juro barato, com juro que dê para ser pago.  

Solicitamos também apoio junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES, que tem uma missão importantíssima no desenvolvimento do Brasil, mas que, 
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infelizmente, não está sendo usado e não está cumprindo a sua missão, que é fomentar a 

aquisição de equipamentos e desenvolver a indústria. 

Porém nós vamos conversando, vamos dialogando com o Presidente Michel Temer e toda a 

sua equipe, com o Ministro Henrique Meirelles, para fazer com que o Brasil devagar vá 

retomando o crescimento.  

Na segunda-feira, dia 1º, feriado, na cidade de Ribeirão Preto, juntamente com o Ministro Blairo 

Maggi, Ministro da Agricultura e nosso amigo, e o Líder da bancada do PMDB, Deputado 

Baleia Rossi, participei da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow 

2017, uma das mais importantes feiras de agronegócio do mundo. A Agrishow iniciou na 

segunda-feira e vai até sexta-feira.  

Assim, no feriado do Dia do Trabalho, eu e o Ministro Blairo Maggi participamos da abertura da 

feira, a maior da América Latina e a terceira do mundo. Havia mais de 800 expositores 

apresentando o melhor da tecnologia para a agricultura e o agronegócio. Equipamentos para 

todos os segmentos do agronegócio podem ser encontrados nessa feira. 

Estiveram lá também o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o Prefeito da 

cidade de São Paulo, João Doria, com quem nós tivemos a oportunidade de conversar.  

A feira é uma sala de visitas do mundo para quem quer fazer negócios no Brasil e para nossos 

produtores que queiram fazer aquisições de equipamentos os mais modernos do mundo. Lá 

estão todos os bancos privados e o Banco do Brasil para fazer financiamentos. Isso é de 

extrema importância. 

Eu fiz questão de visitar a Agrishow nesse feriado, porque meu Estado, o Rio Grande do Sul, 

colabora muito com o nosso País, não só com mão de obra, mas também com indústrias de 

ponta.  

Estão expondo na Agrishow 58 indústrias do nosso Estado. Quero citar algumas empresas: a 

MEC-RUL, de Caxias do Sul; a AGRIMEC Agro Industrial e Mecânica Ltda; a Stara S/A 

Indústria de Implementos Agrícolas; a Fockink Indústrias Elétricas Ltda; a Implementos 

Agrícolas Jan S/A; a Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda; a TMSA Tecnologia em 

Movimentação; a Tramontina Multi S/A; a Agrale, empresa em que trabalhei muito tempo, em 

Caxias do Sul; a AGCO do Brasil Máquinas; a Massey Fergusson; a Semeato Indústria e 

Comércio e demais indústrias que valorizam nosso Estado, que geram emprego no nosso 

Estado. Se estão na Agrishow, têm tecnologia, são indústrias de ponta, que competem com as 

maiores indústrias do mundo que hoje fabricam aqui no Brasil.  

Então quero parabenizar todos os que participaram da Agrishow. Levo o meu abraço à 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - ABIMAQ, através do nosso 

amigo João Marchesan, Presidente, e do nosso amigo Velloso, Presidente-Executivo, e 

parabenizo-os. Parabenizo também o Presidente da Agrishow, o Sr. Fábio Meirelles, por esse 

importante evento, que valoriza o Brasil e gera negócio. Com certeza todos os Estados saem 

ganhando com isso. 

Eu gostaria também de falar mais uma vez sobre o Governo do Presidente Michel Temer. Com 

as reformas que nós estamos aprovando nos últimos 9 meses, nós já conseguimos recuperar 

parte da confiança dos investidores mundiais. Aqui no Brasil os juros vêm caindo, a inflação 

vem caindo. Nós precisamos continuar fazendo reformas para buscar credibilidade e dar 

segurança jurídica para quem quer investir no País. 
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Ontem nós iniciamos a votação da reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão. A 

votação continuará na terça-feira. Depois, a reforma virá para o plenário da Câmara, onde será 

debatida, muito debatida. Se aprovada aqui com 308 votos, ela vai para o Senado Federal e 

depois volta para a Câmara. 

O mais importante é que nós estamos encarando de frente essa dificuldade, com muita 

seriedade. O Brasil está quebrado. O Brasil está numa situação horrível. O Governo Dilma, o 

Governo do PT, quebrou o Brasil, deixou 12 milhões de desempregados. 

Agora nós precisamos recuperar esses empregos que foram perdidos e dar para todos os 32 

milhões de aposentados e pensionistas a segurança, a certeza de que, para o resto da vida, 

vão receber os seus salários em dia. Esse é o primeiro ponto da reforma: dar a todos os 

aposentados a garantia de que vão receber seus benefícios. 

Ao mesmo tempo, nós estamos em diálogo, conversando com as entidades, estamos mudando 

a proposta que veio para cá. Já houve diversas mudanças no projeto da reforma da 

Previdência. E continua o debate para que nós tenhamos uma Previdência forte, com as 

pessoas se aposentando com a segurança de que vão receber o benefício. 

De uma coisa V.Exas. podem ter certeza: seria muito cômodo chegar aqui e dizer que vou 

votar contra. Mas isso é coisa de pessoas que não têm responsabilidade com o Brasil.  

Ter responsabilidade com o Brasil é encarar os fatos, negociar, debater, conversar com o 

Presidente e fazer com que tenhamos uma reforma com segurança jurídica, para que todos os 

que estão aposentados recebam, para que todos aqueles que vão se aposentar também 

possam receber a sua aposentadoria em dia. 

Esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos aqui. Nós temos aqui centenas de 

Deputados - podemos dizer 360 Deputados - comprometidos com o Brasil, comprometidos com 

o emprego, comprometidos com a nossa economia, para que nós possamos, em dezembro, 

dizer aos nossos filhos: "O Brasil vai melhorar, o Brasil está bem, agora nós vamos crescer 

porque aprovamos essa reforma". 

Nós vamos ter um crescimento enorme já em janeiro do ano que vem, talvez este ano ainda. 

Isso depende de nós, depende da nossa seriedade, do nosso respeito às pessoas, de saber 

dizer "não" e fazer uma reforma equilibrada para o Brasil e equilibrada para aqueles que vão se 

aposentar. 

Esse é o objetivo. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho de todos os Deputados desta 

Casa, em especial, dos Deputados sérios e comprometidos com o Brasil. 

Quero dizer mais a vocês, cidadãos que estão nos assistindo agora: nós temos partidos, como 

o PT, o PCdoB, a Rede e o PSOL, que criticam tudo, mas eles foram Governo por 12 anos, 

quebraram o Brasil e agora não estão ajudando em nada. Pelo contrário, espalham muita 

mentira. Isso não é certo. Isso não é justo. 

Quero aproveitar os 25 segundos que me restam para parabenizar o Juiz Sérgio Moro, o 

Procurador Deltan Dallagnol e toda a equipe da Operação Lava-Jato pelo excelente trabalho 

que estão fazendo. 

Não esmoreçam. Continuem na linha porque nós temos que passar o Brasil a limpo para que 

tenhamos políticos e empresários sérios para comandar o nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Aumento do desemprego no Brasil. Atuação do Governo Federal para aprovação, pela Câmara 

dos Deputados, da proposta de reforma previdenciária. Sugestão, contida em relatório da CPI 
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de 2018. Apoio dos Governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ao combate à 

corrupção. 

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos vivenciando o pior governo da história do Brasil. 

Nós estamos vivenciando um governo que tem 4% de aceitação, um governo que disse que 

era preciso tirar a Presidente honesta para poder gerar empregos, e provocou o desemprego 

de 2 milhões de trabalhadores. 

A tendência é que haja um recrudescimento do desemprego, porque, em verdade, se colocou o 

Estado a serviço do rentismo. O rentismo é a acumulação do capital que se dá através dos 

juros, dos serviços de uma dívida, de forma absolutamente apartada do mundo do trabalho. O 

rentismo não gera emprego. Não gera emprego! Ele apenas suga a Nação! 

Este Governo está absolutamente submetido ao rentismo. Ao rentismo! Busca retirar recursos 

dos trabalhadores e trabalhadoras e acabar com a aposentadoria. Em verdade, nós sabemos e 

o povo sabe que o objetivo desta reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria neste 

País, com um dos mais profundos sistemas de proteção social. 

Busca acabar com a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora, e continua destinando 

quase metade do Orçamento brasileiro ao pagamento de juros e serviços da dívida, 

beneficiando 27 mil investidores, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas. Nós sabemos 

que o que este Governo economizará em 10 anos com a reforma da Previdência ele gasta em 

menos de 6 meses. 

Tem-se aprofundado o processo de degradação do mundo do trabalho na nossa realidade, 

porque o Estado está absolutamente engessado. O Estado está sob a armadura de uma 
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proposta de emenda constitucional que limita, congela os gastos públicos relativos a despesas 

primárias. As despesas financeiras, essas estão soltas, estão livres. 

Este Governo é de uma profunda desfaçatez quando diz que é preciso retirar direitos de 

trabalhador, seja por meio da reforma trabalhista, seja por meio da reforma previdenciária, e 

anistia o Itaú em 25 bilhões. O Governo anistiou em 25 bilhões o Itaú, que estava sofrendo um 

processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Ele não mexe com os 

sonegadores da Previdência. 

Aliás, é bom lembrar que, durante o Governo de Lula, o salário mínimo se robusteceu em 70%. 

O salário mínimo se fortaleceu. A renda se fortaleceu neste País. Nesse período, a Previdência 

também se fortaleceu, porque uma forma de fortalecê-la é formalizar o mundo do trabalho, é 

fazer com que as pessoas formalizem os seus vínculos. 

Mas o que está acontecendo é o contrário. É o contrário! As pessoas ficarão desestimuladas a 

contribuir para a Previdência. O raciocínio do trabalhador é este: "Eu vou esperar até os 65 

anos?" A esmagadora maioria dos trabalhadores deste País se aposenta com 15 anos de 

contribuição. Eles não se aposentam com mais de 15 anos de contribuição. Portanto, com a 

obrigatoriedade de contribuição por 25 anos, esses trabalhadores não se aposentarão. Não se 

aposentarão. Diz-se que a idade de 60 anos é baixa para se pedir a aposentadoria. Mas o 

mercado de trabalho exclui as pessoas que têm 50 anos, 55 anos, 60 anos. 

Essa é a reforma da Previdência! Para aprová-la na Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados, o Governo teve que substituir seis membros da Comissão. O placar da votação foi 

23 a 14. Se seis desses 23 membros não votassem, seriam 17 votos a favor da reforma. Se 

esses seis membros votassem contra a reforma da Previdência, seriam 20 votos contra ela. O 

Governo iria perder essa discussão na Comissão. Por isso, ele substituiu seis membros por 

outros. Com isso, explicitou a sua intenção de colocar o Estado em uma bandeja. 

O que disse o Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI? Disse que está sendo 

obrigado a empossar em cargos técnicos pessoas indicadas pelo Deputado Andre Moura, que 

é Líder do Governo no Congresso. 

Vejam, o Governo perdeu a vergonha, perdeu a modéstia! Está regateando, negociando, 

comprando votos contra os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. E não consegue fazer 

frente ao que foi o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que diminuiu as desigualdades neste 

País; que arrancou das garras da fome cerca de 40 milhões de brasileiros e brasileiras; que 

possibilitou que filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras pudessem estar no ensino 

superior, pudessem ter um diploma; que possibilitou, por meio de um fundo que universaliza a 

energia, a chegada da luz a todos os lugares. O Governo golpista, no entanto, acabou de 

entregar esse fundo à iniciativa privada, após a aprovação de um projeto por esta Câmara. 

Este Governo pode dizer que não se preocupa com a impopularidade. Aliás, coitado de um 

Governo que não se preocupa com o que pensa o povo! O que diz, do topo da sua arrogância, 

da sua pequenez, o golpismo que está instalado no Palácio do Planalto? Diz que não se 

preocupa com a impopularidade. 

Vejam, ele não se preocupa com o que o povo acha, com o que o povo pensa. Mas, neste 

Parlamento, os Parlamentares se preocupam com o que o povo pensa, preocupam-se com o 

que o povo construiu de entendimento sobre os golpes que têm sido desferidos contra ele. 

Nós estamos, a galope, entregando este País. Este Governo aprovou, por intermédio da 

maioria desta Casa, uma medida provisória com que se prorrogam antecipadamente 
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concessões sem que as empresas cumpram o plano de metas, que era a contrapartida para 

assumirem a concessão. Possibilitou inclusive que, nas rodovias, aumentassem os preços dos 

pedágios para que as empresas cumprissem aquilo com que se comprometeram e que era a 

premissa para a exploração da rodovia. 

Isso que está acontecendo neste País é o desmanche desta Nação. Acabou com a política de 

emprego de conteúdo nacional, que gerou 80 mil empregos na indústria naval só em 

determinados locais deste País. Acabou com isso e entregou o campo de Lapa, pelo preço de 

1 barril de petróleo sendo equivalente ao preço de uma garrafa de água mineral; entregou o 

campo de Carcará, pelo preço de 1 barril de petróleo sendo equivalente ao de uma garrafa de 

refrigerante; entregou o Complexo Petroquímico de Suape por um quarto do preço de 

avaliação. É isso que o País está enfrentando! 

Precisamos ter consciência de que um golpe não fica circundado, ele vai esgarçando o tecido 

dos direitos e vai assumindo a sua própria brutalidade, escondida pelos paletós e gravatas e 

pelos sapatos de couro fino, que substituíram as fardas e as botas persistentes e existentes 

durante a ditadura militar. Ele assume a sua brutalidade. 

Em Mato Grosso, trabalhadores foram assassinados e indígenas tiveram as mãos decepadas. 

E há a arrogância de uma bancada ruralista instalada na CPI do INCRA e da FUNAI - uma CPI 

sem fato determinado - apenas para impedir que indígenas tenham acesso a terra, possam ser 

como são. Disse um cacique: "Será que alguém acha que eu posso ser o que sou sem terra?" 

O Ministro da Justiça é esse que recebeu mais de 80 ruralistas, esse que tem transformado o 

seu gabinete em sala de estar para aqueles que estão envolvidos em uma série de denúncias 

de corrupção, esse que está envolvido na Operação Carne Fraca e foi Relator da PEC 215/00, 

que retira o direito dos indígenas de terem acesso a sua própria terra, a sua própria etnia. 

O que está em curso neste País é um etnocídio, que antecede um epistemicídio, pois essa 

CPI, que não deveria ter existido, apresenta um relatório em que se incriminam a Igreja 

Católica, o Conselho Indigenista Missionário - CIMI, os religiosos. Que mal eles cometeram? 

Apoiam o direito da comunidade indígena, que está previsto na Constituição brasileira. Apoiam 

a Constituição brasileira. 

Querem nela fincar as cercas do latifúndio, com as suas estacas, ferindo de morte esta 

Constituição, que é fruto da luta, da dor, e também da alegria e da esperança do povo 

brasileiro. 

Eles sugerem indiciamento de 14 antropólogos. O que fizeram esses antropólogos? 

Estabeleceram laudos científicos que asseguram que aquele espaço é território indígena - é o 

primeiro passo para o reconhecimento e a homologação da terra indígena. 

Indiciam 14 Procuradores do Ministério Público Federal. O que fizeram esses procuradores? 

Defenderam a lei, defenderam o direito. Defenderam a lei e o direito, e por isso estão sendo 

indiciados. 

Indiciam também uma série de funcionários públicos, da FUNAI, do INCRA, simplesmente 

porque cumpriram a sua função precípua de defender os direitos e defender a reforma agrária, 

que foi o preâmbulo do desenvolvimento de muitos países. 

Aqui há um ranço, pedaços do colonialismo daqueles que se sentem donos da terra e donos 

das pessoas também. Por isso, nós estamos enfrentando neste País as diversas expressões 

de um golpismo que tem uma profunda crueldade, um golpismo daqueles que açoitam 
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trabalhadores e trabalhadoras e se submetem, e se colocam no chão, estendidos. São corpos 

estendidos para serem pisoteados pelo rentismo e pelo capital financeiro. 

Este é o Governo Temer! Este é o Governo que tem 4% de aprovação! 

Este é o Governo daquele que golpeou a Presidenta honesta. E este Governo está sendo 

denunciado na Assembleia da Organização das Nações Unidas - ONU, onde se discute o 

avanço ou o retrocesso de direitos. 

Nós devemos perguntar: que direitos eles estão ameaçando hoje? Eles querem nos roubar 

todos os direitos. São ladrões de direitos. Batem palmas para a reforma da Previdência, que 

tenta culpar trabalhadores e trabalhadoras pela incompetência deste próprio Governo, que fere 

os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras para preservar os direitos acobertados, 

alimentados, acarinhados por um Estado que é mínimo para o povo brasileiro, porque estão 

congeladas as políticas públicas e os seus recursos, mas é farto, é largo, é generoso em 

relação ao capital que expropria, que não gera empregos, ao rentismo e a todos aqueles que 

não acreditam na potencialidade deste País como Luiz Inácio Lula da Silva acredita. Luiz Inácio 

Lula da Silva! 

Eu termino, Sr. Presidente, se me permitir V.Exa., dizendo apenas isto: que medo eles têm 

desse metalúrgico? Que medo eles têm de Luiz Inácio Lula da Silva? Todas as pesquisas 

indicam que a opção do povo brasileiro, nas eleições em 2018, é Lula, para que ele possa 

continuar a trajetória de arrancar o Brasil das limitações impostas por aqueles que querem 

saqueá-lo e dominá-lo, e para que se possa fazer com que este Brasil cumpra o seu ideal e 

assuma a sua própria grandeza. 

Aliás, é bom dizer que, se existem operações hoje que combatem a corrupção, elas são fruto 

do Governo Lula e do Governo Dilma. Por isso, os corruptos também querem calar Luiz Inácio 

Lula da Silva, como buscaram sacar do poder Dilma Rousseff. Que medo eles têm de nós! 

O SR. PRESIDENTE (Sóstenes Cavalcante) - Obrigado, nobre Deputada Erika Kokay. 

Eu sei de seus muitos compromissos, mas gostaria de consultá-la se pode assumir a 

Presidência, para que eu tenha condições de me pronunciar. (Pausa.)  
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________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a cidade de Brasília, 

Distrito Federal, que, no dia 21 de abril, fez aniversário, é fruto de um traço mágico de Lúcio 

Costa, que dizia, entre outras coisas, que esta cidade tinha que ser funcional, mas não podia 

perder a sua ludicidade.  

Lúcio Costa fez com que Brasília fosse conhecida como a cidade parque, uma cidade tombada 

nas suas escalas: na escala bucólica, na escala gregária, na escala residencial e na escala 

monumental - tombada nas suas escalas. 

Nesta cidade parque, temos um céu muito sólido. É como se tivéssemos um céu que nos 

protege, e onde, via de regra, a lua espera o sol chegar. Isto é Brasília. Esta cidade foi pensada 

com prédios de até seis andares, porque, dizia Lúcio Costa, as mães precisam, nos seus 

apartamentos, nas suas casas, escutar os filhos quando as chamam debaixo do bloco. Esta é 

uma cidade de pilotis, para que nós não tenhamos barreiras que impeçam que possamos 

assumir a sua amplitude. O infinito é o seu próprio limite. Isto é Brasília. 

Digo tudo isso porque esta cidade tem determinados patrimônios que se incorporaram ao seu 

cotidiano. Um deles é a Água Mineral, o Parque Nacional, que sofre, neste momento, por este 

Governo, que se instalou pelas asas de um golpe em uma construção com CNI, FIESP e tantos 

agentes, nas sombras da democracia e da República. Este Governo instalou-se e busca 

privatizar determinados serviços que existem dentro do Parque Nacional da Água Mineral. 

A Água Mineral faz parte da vida deste povo que escolheu Brasília, essa cidade sem donos, 

tendo em vista que grande parte das cidades foram construídas a partir das grandes 

propriedades, e, em grande medida, os donos das propriedades se sentiam também donos de 

Brasília. Já tentaram se apropriar de Brasília, já tentaram inclusive se apropriar da cor azul e da 

cor verde nesta cidade, como se as cores tivessem donos. A cor azul, penso eu, por ser a cor 

do céu, deveria ser a cor dos direitos humanos, porque o céu abrange todos e acolhe todos e 

todas, independentemente de como somos, de como amamos, do credo que carregamos ou da 

ausência de credo. Portanto, já tentaram se apropriar das cores desta cidade - da cor do verde, 

que faz parte de Brasília, porque aqui, no projeto de Lúcio Costa, nós temos 15% de 

construções e 85% de área verde.  

E esta cidade, sem donos, que tem um Parque Nacional e a Água Mineral como parte da sua 

própria existência, como espaço para oportunizar de forma democrática o lazer e o contato 

com a própria natureza, lembrando-nos de que não somos donos da vida, mas fazemos parte 

de uma teia de vida diversa e bela e que tem que ser respeitada. Nós temos, agora, a ameaça 

de privatização, de seletividade dentro da Água Mineral.  

É preciso que nós possamos reagir, nós que moramos em Brasília, nós que escolhemos esta 

cidade para fincar as nossas raízes, nós que admiramos as barrigudas floridas no mês de 

maio, ou, no final do ano, em novembro, os flamboyants, com toda a sua força, a sua beleza e 
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a sua generosidade, que nos lembram educadores e educadoras maltratados pelo Governo do 

Distrito Federal, pelo Governo Rollemberg. 

Portanto, é preciso que nós possamos reagir, como é preciso também que nós asseguremos o 

verde. Nós estamos com tapumes na comercial 207 Sul, que são tapumes colocados para que 

ali se finquem empreendimentos comerciais que ali vão ser destruir as árvores e o verde 

daquele espaço da 207 Sul, que é de toda a comunidade, e se quer que seja de alguns.  

Ainda que aquele espaço possa ser já privatizado, é preciso que o Governo do Distrito Federal 

mostre que ama esta cidade, porque não tem mostrado isso. Não tem mostrado amor por 

Brasília. E é preciso governar com amor! Quem não atende e não escuta o clamor de 

educadores e educadoras não ama o Distrito Federal. Quem acaba com as escolas parques ou 

com o acesso às escolas parques de por volta de 6 mil alunos e alunas e estabelece um 

educação integral, em busca de vinténs que caem das mesas corruptas do Palácio do Planalto, 

em busca de vinténs do novo Mais Educação, busca destruir o acesso de 6 mil alunos às 

escolas parques; destruir, portanto, a concepção de Anísio Teixeira, que tem a sua marca na 

Universidade de Brasília, como a Universidade de Brasília tem a sua marca, a marca de Darcy 

Ribeiro.  

Anísio Teixeira falava de quantas inteligências o ser humano carrega. Nós carregamos uma 

inteligência lúdica, nós carregamos uma inteligência corporal, nós carregamos tantas 

inteligências, e nenhuma delas pode ser menosprezada! E têm sido menosprezadas por este 

Governo que está instalado em Brasília e fez algo inédito no Distrito Federal: racionamento de 

água. Quem de nós acreditava, há alguns anos, que um dia nós teríamos as torneiras 

fechadas, o racionamento de água, ou seja, a água do Distrito Federal a conta-gotas nas 

casas, nos comércios? 

Este Governo não toma nenhuma providência com relação à 207 Sul; este Governo, em 

verdade, rasteja para o golpismo que está no Palácio do Planalto e que trata servidores 

públicos como se fossem inimigos desta Nação, repetindo o mesmo discurso que está 

instalado e foi instalado pelo golpe. 

Não me venham dizer que este Presidente golpista é fruto de uma eleição! Nós sabemos que a 

Vice-Presidência para a qual ele foi eleito tinha como Presidenta Dilma Rousseff, que foi 

sacada do poder por uma articulação feita das formas mais tenebrosas, inclusive com o 

objetivo de impedir e estancar - e não digo eu, disse o então Ministro do Planejamento do 

Presidente golpista - a Operação Lava-Jato, e, nesse sentido, era preciso tirar do Governo 

Dilma Rousseff. 

Aqueles que colocaram a sua voz, a sua história a serviço do golpe têm que prestar contas 

para a Nação. Não podem ficar aprofundando o próprio golpe sendo sabujos da reforma 

trabalhista, da reforma da Previdência, sabujos do Governo, aprofundando o golpe, 

desnudando o âmago de um golpe, o coração pulsante do golpe, o AI-5 do golpe de 2016, que 

se reflete na terceirização, na reforma trabalhista, na entrega do País, na entrega da 

PETROBRAS, na entrega das distribuidoras de energia, na entrega do papel-moeda para ser 

confeccionado por empresas fora do Brasil, contratadas sem licitação. 

Há que se reagir a tudo isso. E o povo reage. Por isso a população fez a maior greve da 

história deste País, no último dia 28. Por isso vai às ruas para dizer que nós não vamos permitir 

que sejam retirados os direitos ou que o ódio assuma as tribunas, os púlpitos, as ruas da nossa 

cidade.  
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Nós temos um jovem que está hospitalizado pela brutalidade policial, que não conseguiu 

conviver com a sua fala e a sua participação. O Brasil vive uma escalada de violência - 

violência contra aqueles que se manifestam, violência contra aqueles que dizem "não" a esse 

golpismo instalado, que vai arrancando os direitos na figura macabra de um Presidente 

corrupto, que está no Palácio do Planalto sem ter recebido nenhum voto e que foi eleito como 

Vice-Presidente para defender um programa que foi rasgado, dilacerado, que foi sepultado pelo 

golpismo. 

Aliás, é preciso que nós saibamos que a reforma trabalhista é a cópia fiel da agenda da CNI, é 

a cópia fiel da agenda das FIESPs da vida. Por isso, contra o Governo Rollemberg e contra o 

Governo Temer, nós temos que nos colocar em movimento, para que nós possamos construir 

uma democracia e construir uma ética não apenas na política.  

Ética também é todos nós termos acesso à saúde, ética também é o direito de falar, o direito 

de se manifestar, ética também é o direito de amar. E o movimento LGBT tem desenvolvido o 

direito de amar, o direito de ser, que são direitos fundamentais e transformadores da nossa 

realidade. 

Este é o País que mais assassina pessoas da comunidade LGBT, que mais assassina o outro 

porque o outro é diferente, que mais reza as cartilhas fundamentalistas para oprimir aquele que 

não tem a mesma família, as mesmas crenças, a mesma forma de amar daquele opressor. 

Por isso, em nome da liberdade é que nós dizemos e vamos repetir: Fora, Temer! Golpismo, 

fascismo e machismo não podem passar neste País! 
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Estado do Ceará. Reiteração do voto contrário às proposições relativas à terceirização de 



 

1355 
 

relações de trabalho e sobre a reforma trabalhista. Anúncio de voto pela rejeição da proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ODORICO MONTEIRO (Bloco/PROS-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - 

Obrigada, Deputada Christiane Yared. Quero saudá-la e parabenizá-la pelo esforço que V.Exa. 

faz em defesa da vida. Eu me associo a V.Exa. fazendo parte da Frente Parlamentar em 

Defesa do Trânsito Seguro. 

Não tenho dúvida de que a segurança no trânsito é o grande desafio deste País. São mais de 

43 mil as vidas perdidas por ano em acidentes no trânsito. 

Temos que investir em educação no trânsito para que a criança que está nascendo hoje em 

alguma maternidade do Brasil, quando se tornar adolescente e começar a dirigir veículo, já 

esteja totalmente condicionada a respeitar o trânsito. Por isso, temos que investir em política 

de segurança no trânsito do Brasil. 

Sra. Presidente, eu queria dar como lido pronunciamento que faço em pesar pela morte do 

nosso conterrâneo e querido amigo Belchior, com quem tive o privilégio de conviver. 

Belchior nos deixou ainda jovem, porque aos 70 anos ele teria muito a produzir pela vida. Ele 

fez parte de uma geração de cearenses, a que chamamos de Pessoal do Ceará, repleta de 

poetas, como Fausto Nilo, e cantores, como Fagner, Ednardo, Rodger Rogério e Teti. 

Belchior foi aluno de Medicina na faculdade em que estudei. Quando fazemos referência ao 

tempo em que Belchior foi estudante, lembramos que, no seu dilema entre ser médico ou ser 

artista e cantor, o Prof. Rômulo, de Psicologia Médica, disse algo que ele colocou numa 

música: "Um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito". E aí Belchior 

seguiu a sua vida de artista e de cantor. 

O Ceará se mobilizou todo em solidariedade e em pesar pela morte do Belchior, que é de 

Sobral. Eu tive privilégio de morar em Sobral durante 8 anos, ser um ser cidadão sobralense, e 

de ser Secretário de Saúde daquele Município. É com muito pesar que faço este registro. 

Gostaria que este pronunciamento fosse registrado no programa A Voz do Brasil. 

Também gostaria de manifestar, Presidenta, que, ontem, na Comissão Especial que foi criada 

para analisar a situação de segurança hídrica dos Municípios do Ceará, que tem o Deputado 

Odorico, que vos fala, como Presidente, e o Deputado Macedo como Relator, fizemos uma 

reunião com a bancada do Ceará e entregamos o plano de trabalho.  

Nós vamos nos reunir em Câmaras de Vereadores, em Assembleias Legislativas e com 

Governo do Estado, durante os próximos meses, para elaborar um plano de trabalho que 

aponte situações emergenciais em relação à segurança hídrica e ao abastecimento de água 

dos nossos Municípios e também que possa visualizar planos estratégicos. 

Para nós, no Ceará, água é abastecimento humano e desenvolvimento econômico. Por isso, o 

plano de trabalho prevê questões relacionadas ao fornecimento de água para abastecimento 

humano, agricultura familiar, agronegócio e indústria, porque hoje o complexo portuário do 

Pecém, com a siderúrgica e com a térmica, são grandes consumidores de água. Água para nós 

é abastecimento humano e desenvolvimento econômico. 
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Por isso, essa Comissão em que ontem foi apresentado esse plano de trabalho, Presidente 

Sóstenes Cavalcante, tem um trabalho árduo pela frente. Inclusive, já agendamos várias 

reuniões em Câmaras de Vereadores e uma reunião com o Secretário Teixeira e com todo o 

Comitê da Seca do Ceará. 

Por último, queria dizer que a nossa posição, mais uma vez, foi de votar a favor dos 

trabalhadores, de votar a favor dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. 

Nós votamos contra a terceirização e contra a reforma trabalhista e vamos votar contra a 

reforma da Previdência.  

Entendemos que temos que construir no Brasil um projeto de desenvolvimento com distribuição 

de renda. Não é voltando à receita antiga do bolo - crescer para depois dividir - que nós vamos 

resolver os graves problemas da desigualdade deste País.  

Não tenho dúvida de que é possível que esta Casa, em sintonia com a população, rejeite essa 

tentativa de uma reforma da Previdência que tira direitos importantes da classe trabalhadora, 

principalmente produzindo grandes injustiças em relação aos nordestinos. Quando se coloca 

uma situação para muitos nordestinos - aposentadoria rural - que começam a trabalhar muitas 

vezes com 12, 13, 15 anos de idade, já ajudando o pai no dia a dia da roça, a aposentadoria 

aos 70 anos, ou a contribuição da aposentadoria rural, é praticamente condenar famílias que 

tenham baixíssima renda a viver na miséria. 

Os brasileiros que foram incluídos nos últimos anos, que saíram da miséria para a nova classe 

média, não podem perder direitos. Pelo contrário, temos que ampliar e conquistar. 

Por isso, mais uma vez, repito que o nosso voto será contra a reforma da Previdência que está 

pautada nesta Casa. Tenho certeza que vamos ter essa vitória. 

Sr. Presidente, gostaria que o meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Sóstenes Cavalcante) - Deputado Odorico Monteiro, legítimo 

representante do querido Estado do Ceará. Com certeza a Secretaria de Comunicação da 

Casa dará total publicidade ao pronunciamento de V.Exa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de usar esta tribuna para falar sobre 

um dos dias mais tristes na vida do povo cearense: no dia 30 de abril, faleceu um dos artistas 

mais expressivos do Brasil: Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, ou 

simplesmente Belchior, como era conhecido. 

Nascido em Sobral, Ceará, em 26 de outubro de 1946, filho de Dolores Gomes Fontenelle 

Fernandes e Otávio Belchior Fernandes, Belchior foi um grande cantor e compositor brasileiro. 

Um dos membros do grupo conhecido como Pessoal do Ceará, Belchior foi um dos primeiros 

cantores de MPB do Nordeste brasileiro a fazer grande sucesso em meados de 1970.  

Eu digo que o povo cearense sofreu muito com esta perda, pois ele foi um grande ícone para 

todos nós, do Ceará. Quem por lá não conhece sua história? Belchior foi cantor de feira e 

poeta repentista. Estudou música coral e piano com Acácio Halley. Seu pai tocava flauta e 

saxofone e sua mãe cantava em coro de igreja. Tinha tios poetas e boêmios. E para aqueles 

que não sabem, Belchior também foi programador de rádio em Sobral.  
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Em 1962, foi a vez de mudar-se para a grande Fortaleza, onde estudou Filosofia e 

Humanidades. Começou a estudar Medicina, assim como eu, mas acho que no caso dele, 

felizmente, ele abandonou o curso no quarto ano, em 1971, para dedicar-se à carreira artística.  

Foi nessa época que ele entrou para o grupo de jovens compositores e músicos, conhecidos 

como o Pessoal do Ceará, e que era composto por ninguém menos que Fagner, Ednardo, 

Rodger Rogério, Teti, Cirino, entre outros. 

Belchior tinha apenas 70 anos, foi-se muito jovem. Mas manteve aquele ar sereno, que só "um 

rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco", mas com muita alegria de viver, poderia ter. 

Nos últimos tempos, ele estava morando em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, Rio 

Grande do Sul, junto com sua esposa, Edna. 

Preciso ressaltar que Belchior deixou uma grande marca na memória do povo cearense. Com 

mais de 40 anos de carreira, ele teve o primeiro sucesso nos anos 70 ao lado do também 

cearense Fagner, com a faixa Mucuripe. Difícil não me pegar cantando vez ou outra.... Com o 

disco Alucinação, de 1976, lançou clássicos como as faixas Apenas um rapaz latino-

americano, Velha roupa colorida e Como nossos pais - esta última se tornou conhecida na voz 

da cantora Elis Regina. 

Sr. Presidente, minha singela homenagem e tantas outras que vi e ouvi nos últimos dias são 

mais que merecidas. Deixo aqui meu sincero abraço e sentimento de pêsames aos familiares.  

Agradeço profundamente a Belchior, esteja ele onde estiver, por tantos momentos bons que 

vivi ouvindo suas músicas. Afirmo, sem medo, que todo o Ceará está de luto, bem como todo 

brasileiro que ouviu ao menos um trecho de suas belas músicas. Perdemos todos. Perdemos 

muito. Só nos resta agora conviver com a saudade e a dor da perda de um grande ídolo 

brasileiro.  

Vá com Deus, Belchior! Vá cantar e encantar os anjos! 

Sr. Presidente, gostaria que meu discurso fosse transmitido no programa A Voz do Brasil e em 

todos os veículos de comunicação da Casa. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Satisfação com a aprovação da reforma trabalhista pela Câmara dos Deputados. Satisfação 

com a aprovação da reforma previdenciária pela Comissão Especial. 

________________________________________ 

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

demais colegas Parlamentares, eu gostaria de tecer algumas palavras, alguns tópicos 

principais sobre o assunto da reforma da Previdência. 

Eu particularmente, participei, como membro titular, da modernização da legislação trabalhista 

e me sinto feliz por ter integrado aquela Comissão. Com certeza o Senado vai referendar o que 

nós votamos aqui, na Câmara dos Deputados. Eu, num primeiro momento, diria: "Pai, se for 

possível, afastai esse cálice de nós". Mas agora, com todas as modificações que foram feitas, 

eu vejo que o Brasil precisa do Congresso Nacional. 

Eu gostaria rapidamente, colegas Parlamentares, de dizer que a idade mínima sobre a qual 

agora se comenta que será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens é uma questão 

de comunicação. Isso será em 2038, há a regra de transição que é muito importante colocar. 

Agora, com 53 anos idade ou 55 anos de idade, tendo a mulher 30 anos de contribuição, tendo 

o homem 35 anos de contribuição, já é direito adquirido. Essa reforma da Previdência vai 

começar lá em 2020. Quer dizer, a regra de transição vai até 2038. 

Então, é importante esclarecer isso para o povo brasileiro, porque, como foi vendida a imagem, 

todo o mundo acha que, a partir de amanhã, a aposentadoria será com 65 anos de idade. Não, 

nós estamos falando em mudanças lá em 2038. Então, o Congresso Nacional deu uma 

contribuição muito importante. 

O segurado especial, que é o nosso agricultor familiar, continua se aposentando com 60 anos 

de idade. Quanto à mulher agricultora, como ficou de 3 anos a diferença em todos os setores, 

em 2024 ela vai passar a se aposentar com 57 anos de idade e com apenas 15 anos de 

contribuição. E ainda está sendo discutida a questão da extinção do fundo rural. 

O Benefício de Prestação Continuada ficou vinculado ao salário mínimo, permanecendo como 

estava antes. Não houve prejuízo nenhum. 

Mantém-se a vinculação das pensões ao salário mínimo, o que é muito importante, podendo-se 

acumular até 2 salários mínimos. Isso vai pegar mais de 70% da população brasileira. Os 

pobres serão beneficiados, todos. Então, ficam vinculadas a pensão e a aposentadoria até 2 

salários mínimos, não prejudicando praticamente ninguém. 

Para os professores a idade mínima foi fixada em 60 anos, com 25 anos de contribuição. Para 

os policiais federais e, com certeza, para os militares não será diferente, através dos Governos 

Estaduais, assim como para os agentes penitenciários. 

Eu aqui quero me manifestar, como o nosso colega Mauro Pereira, sobre os agentes 

penitenciários e os socioeducativos, que correm o mesmo risco que outros policiais, como 

sabem a base do Governo e, tenho certeza, todos os Parlamentares em Plenário. Então, é uma 

questão de justiça. Eu tenho certeza de que aqui no Plenário, a Câmara dos Deputados vai 

estender também o benefício de aposentadoria com 55 anos de idade para os agentes 

penitenciários. 
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Para os Parlamentares, eu gostaria que fosse, desde agora, o Regime Geral. Vejam o meu 

caso. Eu, no ano que vem, completo 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Se ficasse o 

fator 85/95, como é hoje - com a nova legislação, não vai mudar nada.  

Então, é importante nós esclarecermos a população acerca da contribuição que deu o 

Congresso Nacional - a Câmara Federal e a Comissão Especial. Com certeza, nós vamos 

chegar a um bom denominador comum, para o bem do nosso País. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Celso.  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Críticas à proposta do Governo Federal de reforma previdenciária. Decisão do Presidente da 

Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de proibição do acesso de cidadãos às dependências 

da Casa. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

cumprimento V.Exa., os colegas Parlamentares e o povo brasileiro, que acompanha este 

debate nesta sessão da nossa Câmara dos Deputados. 

Eu quero dizer que a antirreforma da Previdência é cada vez mais rejeitada Brasil afora. Hoje 

eu recebi a visita de representantes de seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

na Serra Gaúcha, Deputado Afonso Florence. Eles me entregaram um relatório de todas as 

reuniões feitas nas Câmaras Municipais de toda a Serra Gaúcha. 

Vejam os dados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que querem ouvir o clamor do Brasil: 

de 120 Vereadores que compõem as Câmaras de todas essas cidades, 118 assinaram posição 

contrária à antirreforma da Previdência. 

Destaco um dos itens dessa reforma, um dos mais draconianos, cruéis para os mais pobres, e 

o Governo está mentindo na televisão, usando dinheiro público para dizer que a reforma seria 

para combater privilégios. Quer aprovar a determinação, Deputado Simão Sessim, de que só 

se aposentará quem tiver 25 anos de carteira assinada. Eu digo aos meus colegas 

Parlamentares que 79% dos aposentados no ano de 2015 por tempo de contribuição não 
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tiveram 25 anos de carteira de trabalho assinada. Se essa regra estivesse então em vigor, 

Deputado Luiz Sérgio, 79% dos brasileiros que se aposentaram em 2015 não teriam se 

aposentado. 

Nós vamos gerar uma exclusão brutal. Essa exclusão atingirá especialmente aqueles que 

ganham um, dois, três, quatro salários mínimos, que são os que mais vivem o impacto negativo 

da rotatividade dos contratos de trabalho no nosso País. 

Então, quando Temer vai às entrevistas e, com suas mesóclises, tenta dizer que essa 

antirreforma seria para combater privilégios, isso é um desrespeito com a inteligência alheia. 

Vou dar outro exemplo. Os brasileiros trabalham 40, 50 anos, mas, pelo tipo de mercado que 

temos, não têm a carteira assinada durante 40 anos, Deputado Leônidas. Sendo assim, os 

poucos que tiverem 25 anos de carteira assinada vão sofrer um corte de 15% na sua 

aposentadoria, por não terem os 40 anos que o Governo quer em relação à aposentadoria 

integral. 

É por isso que esta Câmara está hoje sitiada. Eu peço a V.Exa., Presidente, que não é o 

responsável por essa decisão, que diga ao Presidente Rodrigo Maia que ele não pode isolar do 

Parlamento o povo brasileiro. Este Parlamento já vem dando as costas ao povo em diversas 

votações. Só o que falta é ele querer se fechar dentro de uma bolha e não deixar nenhum 

cidadão brasileiro entrar aqui, como é o caso de hoje, em que a Câmara está totalmente 

cercada, como se fosse uma praça de guerra. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Henrique Fontana. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nobres Deputados, nobres Deputadas, eu já reclamei hoje - vou reclamar novamente - do 

excesso de segurança nesta Casa. Nós estamos sitiados aqui! A área mais militarizada do 

Brasil, hoje, é o Congresso Nacional, e isso porque a Comissão Especial está votando os 

destaques. Imaginem no dia em que se for votar a dita reforma da Previdência, que na minha 

opinião é o desmonte da Previdência Social. Deverá haver tanques de guerra em torno desta 

Casa.  

Pelo fato de cada vez mais se proibir a entrada de populares aqui, na dita Casa do Povo, de 

não se poder ocupar mais as galerias, de não se poder transitar mais nesta Casa, talvez alguns 

Parlamentares estejam preocupados com o que poderá acontecer amanhã em Curitiba. 

Amanhã, em Curitiba, haverá um movimento do Partido dos Trabalhadores, dos partidos de 

esquerda, dos movimentos sociais, que vão prestar apoio ao Presidente Lula, que vem sendo 

perseguido de forma imperiosa por vários políticos e por parte do Judiciário deste País. Eles 

querem a todo o momento criminalizar o Presidente Lula, criminalizar o Partido dos 

Trabalhadores, criminalizar os partidos de esquerda, criminalizar os movimentos sociais.  

A manifestação de amanhã nada mais é do que uma manifestação popular, do povo brasileiro, 

na defesa da democracia, na defesa de Lula Presidente, na defesa do legado do Presidente 

Lula, por tudo que já foi feito por este País. 

Nós não podemos mais admitir que, sem provas - sem provas, só por convicções -, políticos e 

não políticos brasileiros, e não só o Presidente Lula, sejam acusados, sejam presos e passem 

1 ano, 2 anos na cadeia só para fazer uma delação premiada. E nós temos casos de mudança 

na delação, como o de Marcelo da OAS, que assim o fez. Então, as pessoas estão sofrendo 

pressões de todas as maneiras, físicas e psicológicas, para confessarem algo que elas não 

terão como provar.  

Por isso, a população está se manifestando, e o caldo vai engrossar cada vez mais, porque 

este Governo ilegítimo que aí está vem retirando direitos do povo brasileiro. Com certeza, a 

população vai reagir, e com muito mais força.  

Amanhã, haverá uma manifestação pacífica de apoio ao nosso Presidente Lula. 

 

 

 

________________________________________ 
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Realização do Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, denominado Congresso 

Marisa Letícia Lula da Silva, no Estado do Acre. Relevância dos trabalhos realizados pelo 

Diretório Regional do PT acriano. Solidariedade ao Deputado Estadual Daniel Zen, Líder do 

Governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Execução da segunda etapa do 

Programa Quero Ler, destinado à erradicação do analfabetismo no Estado. Participação em ato 

público realizado pelos agentes penitenciários acrianos, contrários à reforma previdenciária. 

Participação do orador em reunião com a Desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz Lima 

Cordeiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para debate da regularização fundiária. 

Otimismo do orador quanto à implantação do Programa Identidade Jovem, no Estado.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, apenas quero dar como lidos estes pronunciamentos a respeito da agenda 

que mantive no final de semana no meu Estado do Acre, em especial minha participação no 

Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores. 

Quero parabenizar Ermício Sena, ex-Presidente do PT no Acre, pelo trabalho que fez, 

juntamente com os demais membros da direção regional do nosso partido, no Estado do Acre. 

Nós que vamos completar 20 anos governando o Estado do Acre. Então, são grandes as 

vitórias que foram conquistadas e foram quatro seguidas na Capital Rio Branco. 

Desejo muito sucesso ao novo Presidente Estadual do Partido dos Trabalhadores, o Deputado 

Estadual Daniel Zen. 

Peço que estes pronunciamento sejam divulgados no programa A Voz do Brasil e pelos órgãos 

de comunicação da Casa. 

Viva o Partido dos Trabalhadores! 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

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

Sras. e Srs. Deputados, no último fim de semana encerramos um ciclo de trabalho para dar 

início a uma nova era no Acre. Realizamos o Congresso Estadual do Partido dos 

Trabalhadores, que levou o nome da nossa eterna primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia Lula 

da Silva. Foi uma grande festa da militância, de lideranças e de mandatários, e juntos pudemos 

discutir os novos rumos do partido no Acre. 

Foi uma alegria receber militantes de todos os 22 Municípios acrianos, mesmo os mais 

distantes, que fizeram questão de estar presentes para construir o PT que o Brasil precisa, um 

partido que está na história do País como grande baluarte da promoção de políticas públicas 

de inclusão, igualdade e justiça social.  

Saudamos com toda a nossa torcida, desejando muita sorte aos novos presidentes dos 

diretórios municipais e estadual. Em Rio Branco, cumprimentamos o Prof. Marcos. Também 

cumprimentamos todos os outros companheiros em cada Município do Acre.  
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Quero deixar registrado aqui o meu desejo de sorte e o meu compromisso de parceria com o 

companheiro Daniel Zen, um Deputado Estadual que tanto nos orgulha como Líder do Governo 

na Assembleia Legislativa do Acre. Com atuação parlamentar lado a lado com os interesses da 

população, Daniel Zen agora assume a missão de tomar conta do nosso partido no Estado.  

O nosso partido atravessa um momento delicado. Estamos sofrendo inúmeros ataques, numa 

tentativa sem igual de criminalizá-lo e de provocar o seu fim. Por isso é tão importante que 

estejamos unidos e engajados no fortalecimento do partido, das nossas correntes, dos 

movimentos; é importante principalmente que estejamos seguindo com a nossa missão: 

promover justiça social nos quatro cantos do País.  

As eleições de 2018 podem entrar para a história como uma das mais difíceis, mas a nossa 

unidade no processo de eleições internas mostra que qual será o nosso sentimento em 2018: 

será o sentimento de união. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a semana começou de maneira muito gratificante para 

mim e para 1.500 jovens e adultos do Acre que estão ingressando na segunda etapa do 

Programa Quero Ler.  

Esse projeto, sonhado pelo Governador Tião Viana e construído a várias mãos, está aos 

poucos garantindo a erradicação do analfabetismo no nosso Estado. A meta é ousada: 60 mil 

pessoas abrirão os olhos para um novo mundo, cheio de oportunidades, por meio da leitura e 

da escrita. 

Nessa nova etapa, serão 14 mil alunos alfabetizados, e o Governo já contratou 1.600 

alfabetizadores para atuar nesse grande movimento pela educação.  

Na aula inaugural, ocorrida no auditório da Secretaria de Estado de Educação, estiveram 

presentes alunos, professores e toda a equipe que conduz com maestria esse programa, um 

dos mais revolucionários em educação no nosso País.  

Esse importante momento também contou com a participação da Vice-Prefeita de Rio Branco, 

a Socorro Nery; do Secretário de Educação, o Marco Brandão; do Deputado Estadual Daniel 

Zen; do Deputado Federal Moisés Diniz; da ex-Deputada Federal Perpétua Almeida; do Prof. 

Marcos Afonso; e da Diretora da Força-Tarefa de Governadores sobre Clima e Florestas - 

GCF, a Colleen Scanlan, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. 

Tenho orgulho de ter participado do nascimento do projeto, ajudando, com a Presidenta Dilma 

Rousseff, na assinatura do termo de convênio, no valor de R$ 6 milhões, junto ao Ministério da 

Educação. Hoje os investimentos já somam R$ 15 milhões, dinheiro esse que está ajudando a 

levar o programa a oito Municípios acrianos.  

Finalizo parabenizando, mais uma vez, o Governador Tião Viana, todos os parceiros e a equipe 

que coordena o Programa Quero Ler no Acre. A coordenação é do nosso Secretário Marco 

Brandão, a quem parabenizo pela ousadia, determinação e dedicação a esse projeto, que está 

ajudando essas pessoas a realizarem sonhos. 

Muito obrigado. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no Acre, nesta última segunda-feira, participei do ato 

público realizado pelos agentes penitenciários do Estado em apoio à Federação Nacional dos 

Servidores Penitenciários - FENASPEN, que na última semana ocupou a Câmara Federal para 

se manifestar contrariamente à reforma da previdência. 

Mais de 100 agentes se reuniram para protestar em frente ao Palácio Rio Branco. Esse 

movimento nacional conta com o apoio de 100% da categoria. A proposta de reforma da 

previdência do Governo Temer retira direitos conquistados pela categoria - esses agentes, que 

correm riscos diariamente, contam com regras especiais de aposentadoria. 

A categoria conta com o meu total apoio. Estou na luta diária, conversando com as pessoas, 

levando informações e fazendo a minha parte, em Brasília, para que esse ataque aos direitos 

do povo não seja aprovado de forma alguma. Sendo assim, estou ao lado dos agentes 

penitenciários. 

No fim da tarde de segunda-feira, também me reuni com José Janes, Presidente da 

Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre, e com representantes dos 

presídios do Estado. Falamos um pouco sobre a preocupante situação do Brasil no Governo 

Temer e também sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 308, de 2004, que trata da 

criação da Polícia Penal. Esclareci algumas dúvidas e me coloquei à disposição para o que for 

necessário. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última quinta-feira, estive no Tribunal de Justiça do 

Acre, acompanhado do Diretor-Presidente do Instituto de Terras do Acre - ITERACRE, 

Glenilson Figueiredo. Fomos conversar com a Corregedora-Geral da Justiça, a 

Desembargadora Waldirene Cordeiro, sobre as parcerias para regularização fundiária no Acre. 

Junto com o Senador Jorge Viana, destinamos emendas no valor de R$ 700 mil para essa 

importante política, que já beneficiou mais de 40 mil famílias no Acre. O Governo do Estado 

entregou 200 títulos fundiários a moradores de Epitaciolândia em fevereiro deste ano. Foi a 

primeira entrega no Município acriano, que deve receber mais 800 títulos até o mês de maio. 

A meta até o final deste ano é de contabilizar 15 mil títulos. Para 2018, a meta é de mais 10 mil 

títulos. A previsão é de que, até o fim da gestão, entre zona urbana e rural, 70 mil títulos 

tenham sido entregues. 

Para isso, precisamos vencer alguns entraves, pois ainda enfrentamos dificuldades, como bem 

explicou o Glenilson. Entre essas dificuldades está a burocracia nos cartórios para a entrega 

dos títulos definitivos. Além disso, cada cartório exige seus próprios requisitos. Então, pedimos 

à Desembargadora que houvesse uma padronização, para que o processo fosse facilitado. A 

Desembargadora se comprometeu a fazer o possível para garantir mais agilidade, 

transparência e celeridade nos cartórios, a fim de se realizar a entrega de títulos. 

Quero deixar meus parabéns ao Governador Tião Viana e a toda a equipe do ITERACRE, na 

pessoa do Glenison Figueiredo, pelo trabalho desenvolvido na regularização fundiária no nosso 

Estado, e ao Tribunal de Justiça do Acre, na pessoa da nossa Desembargadora Waldirene 

Cordeiro, pela parceria. 

Muito obrigado. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Programa Identidade Jovem chegou ao Acre na 

última semana. Trata-se de um projeto que foi garantido ainda no Governo Dilma Rousseff e 

que vai beneficiar 115 mil jovens acrianos, sendo 33 mil somente na capital. A partir do 

cadastro no programa, esses jovens terão garantido o acesso com meia-entrada a eventos 

artístico-culturais, esportivos, de lazer e entretenimento, bem como duas vagas gratuitas e 

outras duas com desconto de no mínimo 50% em veículos do sistema de transporte coletivo 

interestadual. 

O Acre é o oitavo Estado brasileiro a receber o ID Jovem. O documento será emitido pelo 

Governo Federal e é voltado para pessoas de idade entre 15 e 29 anos, com renda familiar até 

dois salários mínimos. Além disso, o contemplado precisa ter o Número de Identificação Social 

- NIS. Caso não tenha, basta se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e 

solicitar um cadastro.  

Para atender à demanda de inscrição dos jovens, a Assessoria Especial da Juventude, a 

Secretaria de Gestão Administrativa e a Secretaria Nacional da Juventude firmaram parceria e 

vão implantar um quiosque de emissão do documento na Central de Serviços Públicos - OCA 

Rio Branco, o que vai facilitar o acesso dos usuários. O atendimento terá início ainda em junho 

deste ano. 

Estou muito otimista em relação aos resultados desse programa, que começou lá atrás, como 

consequência do conjunto de políticas públicas voltadas para a juventude ao longo dos 

Governos Lula e Dilma. Hoje, mesmo com todo o retrocesso causado pelo atual Governo, 

estamos conseguindo avançar. 

A juventude é uma prioridade no meu mandato, porque acredito que é nela que está a força da 

revolução que tanto queremos e precisamos. Quando temos jovens com seus direitos 

garantidos - acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer -, sabemos que estamos 

fazendo um investimento em adultos que terão plenas condições de trabalhar e ajudar a 

construir um Brasil melhor.  

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Solicitação aos membros da Mesa Diretora, em especial ao Presidente Rodrigo Maia, de 

abertura de diálogo com agentes penitenciários.  

________________________________________ 

O SR. SUBTENENTE GONZAGA (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria fazer um apelo ao Presidente Rodrigo Maia e à 

Mesa Diretora para que nós mudássemos o tratamento que esta Casa está dando aos agentes 

penitenciários, que estão vindo para dialogar. 

Nós já tivemos inúmeras situações ao longo da história, inclusive nesta Legislatura, de algum 

confronto ou de alguma tentativa de ocupação, como ocorreu com os agentes penitenciários, 

mas nós precisamos respeitar esses profissionais, que têm importância para a segurança 

pública do Brasil e o equilíbrio social. São pessoas que lidam com uma das piores realidades 

do serviço público brasileiro, o sistema prisional, e esta Casa os está tratando desta forma, 

mantendo-os lá fora, nas grades! 

Nós precisamos respeitar e garantir os seus direitos, que já haviam sido reconhecidos pelo 

Governo e admitidos pelo Relator, quando dispensou aos agentes penitenciários o mesmo 

tratamento dado aos policiais. Aliás, esse tratamento já está muito ruim na reforma da 

Previdência. Na prática, nós precisamos avançar muito ainda, para respeitar esses 

profissionais, inclusive os policiais. Mas, no mínimo, que se coloquem os agentes 

penitenciários nas mesmas condições das dos policiais, na PEC 287. Que o tratamento seja 

respeitoso, que se respeitem suas lideranças, para que possamos dialogar com todos eles. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Protesto contra a retirada, pelo Relator da proposta de reforma da Previdência, da isenção de 

tributos previdenciários das entidades filantrópicas. Apelo aos Deputados no sentido de voto 

contrário à medida. 
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________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, volto 

aqui a tratar de um assunto muito importante para o País: a reforma da Previdência. 

Como eu já disse, ninguém aqui, em sã consciência, seja do partido da base do Governo, o 

PMDB, ou seja do PT pode não ver a necessidade de uma reforma da Previdência com a 

máxima urgência. No entanto, eu mesmo, como peemedebista, não posso e não irei votar essa 

reforma da maneira como está, tirando de quem tem menos e deixando para quem tem mais. 

Eu quero fazer um apelo aqui a este Parlamento sobre o art. 195 dessa PEC, que estive lendo 

atentamente. Do que trata esse artigo? Ele retira toda isenção que hoje é dada às instituições 

filantrópicas. 

O que seriam essas instituições filantrópicas? Seriam hospitais filantrópicos, creches que 

recolhem e abrigam as nossas crianças em situação de vulnerabilidade. Elas cumprem um 

papel que o Estado não cumpre, tanto na área de abrigos de idosos quanto na de clínicas para 

tratar os nossos jovens dependentes químicos, que sofrem desse que é hoje o grande mal da 

sociedade. 

É a sociedade civil organizada, os cristãos principalmente - católicos, evangélicos, espíritas -, 

que abraça essa causa e faz esse grande trabalho por este País todo. 

Mas agora o Governo, ao esquecer seu viés social de atendimento a essas famílias, essas 

crianças e esses idosos, pensa apenas na situação monetária. Ele se esquece de que, ao dar 

isenção às instituições filantrópicas, é um investimento está fazendo na ponta, aonde o Estado 

não consegue chegar. E o art. 195, § 11, que foi colocado pelo Sr. Relator, diz muito 

claramente que irá se cortar todo tipo de isenção.  

Uma creche, um abrigo de idosos, uma clínica para tratar dependentes químicos e um hospital 

sem fins lucrativos vivem de doações, tentando, a todo o momento, fechar as contas, o que já 

não conseguem hoje. Imaginem essas instituições terem um acréscimo de 20% na sua folha de 

pagamento! Dá para V.Exas. entenderem o impacto danoso, nocivo que sofrerão essas 

instituições que prestam um grande serviço neste País em decorrência do aumento da 

contribuição social em 20%?  

E o meu Governo vem dizer que isso é uma coisa certa! Não vou me calar! Pode vir a 

consequência que vier, podem cortar os cargos que quiserem cortar, mas eu não me curvo a 

isso, porque trará uma consequência muito séria, principalmente para o meu Estado do Ceará. 

Então, Sr. Presidente e demais Parlamentares, eu quero fazer um apelo aqui a todos deste 

Parlamento, aos Deputados que se dizem representantes do povo: não podemos votar essa 

reforma da Previdência e, principalmente, esse art. 195, que aumenta em 20% a folha das 

instituições filantrópicas.  

Faço esse apelo a todos os que se dizem católico, a todos deste Parlamento que se dizem 

evangélicos ou cristãos, pois não podemos votar esse artigo. Volto a dizer que essas 

instituições, que hoje já funcionam com muita dificuldade, terão um acréscimo de 20% na sua 

folha de pagamento. 

Sr. Presidente, está feito o registro. Eu só espero que este Governo possa atender ao meu 

apelo e não cometa esse crime contra as instituições filantrópicas.  

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

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Anúncio da realização de acordo na Comissão Especial de Reforma da Previdência Social para 

votação de destaque de plenário relativo à inclusão dos agentes penitenciários em regime 

especial de aposentadoria. Apresentação pelo PPS de emendas com vistas ao melhoramento 

da proposta de reforma previdenciária. Sugestão ao Presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia, e aos Líderes partidários de realização de acordo para votação de proposições 

consensuais na Casa. Expectativa de aprovação do fim do foro privilegiado e das 

aposentadorias compulsórias de magistrados denunciados.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO JORDY (PPS-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputadas, pessoas que acompanham esta sessão pelos veículos de comunicação da Casa, 

eu queria apenas anunciar que, agora há pouco, na Comissão de Reforma da Previdência, 

conseguimos pelo menos um acordo com o Presidente Carlos Marun e o Relator Arthur Oliveira 

Maia, de se conseguir o número de assinaturas necessárias para apresentar, para votação em 

plenário, o destaque que abriga os interesses dos agentes penitenciários.  

 

Então, conseguimos pactuar o acordo de se abrigar novamente esse pleito dos agentes 

penitenciários num destaque de plenário.  

Nós tínhamos apresentado esse destaque na Comissão, juntamente com o Deputado Arnaldo 

Faria de Sá, mas ele foi retirado por um acordo, à revelia inclusive do PPS. Hoje apresentamos 

uma questão de ordem logo cedo, na Comissão, e depois, em entendimento com o Presidente 

e outros Líderes, retomamos e pactuamos o acordo de que, na votação em plenário, 

haveremos de ter as assinaturas necessárias, inclusive de partidos da base.  
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Esse foi o acordo público, anunciado pelo Deputado Carlos Marun e pelo Deputado Arthur 

Oliveira Maia, no sentido de resgatarmos essa emenda.  

Não são admissíveis, por qualquer pretexto, os abusos e excessos que foram praticados na 

semana passada, inclusive com invasão do plenário da Comissão - e ali estava representado o 

Parlamento brasileiro. Mas, em que pese esse tipo de atitude, não podemos também 

comprometer o conjunto de uma categoria que se expõe, na verdade, a risco de vida, que 

exerce uma atividade de risco.  

Inclusive, Deputado Severino Ninho, nas últimas rebeliões havidas no Brasil, alguns deles 

foram sacrificados com a própria vida, que é o bem jurídico maior da sociedade.  

Também quero dizer que, na proposta, se abrigam os interesses, por exemplo, da Polícia 

Legislativa e da Polícia Civil, o que é justo. Mas os agentes penitenciários são deixados de fora 

do tratamento especial de um regime de aposentadoria. Então, o nosso compromisso continua 

de pé.  

Eu renovo o apelo inclusive a outras Lideranças, Deputado Mauro Pereira, para que possamos 

abrigar os agentes penitenciários, mesmo condenando o episódio da semana passada. 

Repito que nós não podemos comprometer todo o anseio, legítimo e justo, de uma categoria 

que efetivamente se expõe, eu diria, até mais do que determinadas outras que já foram 

abrigadas no texto. Não podemos cometer essa injustiça com os agentes penitenciários, 

deixando de abrigá-los na proposta. Esse é o voto que estamos renovando. 

Aproveito também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para sugerir ao nosso Presidente 

da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, e aos Líderes, que farão uma reunião amanhã, que 

possamos, por acordo, fazer uma agenda positiva nesta Casa. 

Há aqui algumas matérias que são quase consensuais. Cito, por exemplo, o fim do foro 

privilegiado. Essa matéria já veio do Senado, onde, salvo engano, foi aprovada por 

unanimidade, depois de um entendimento havido entre os Senadores Roberto Requião e 

Randolfe Rodrigues e outros, que questionavam aspectos considerados muito rigorosos e que, 

na verdade, comprometiam os interesses da Operação Lava-Jato. Esses trechos do texto 

foram retirados, e se pactuou a matéria, tanto que ela foi aprovada por unanimidade, com 75 

votos a favor. 

Acho que poderíamos rapidamente, por acordo das Lideranças - já que houve acordo no 

Senado -, votar o fim do foro privilegiado, essa patologia jurídica que teve até uma boa 

intenção no início de sua vigência, mas que hoje serve de abrigo para interesses outros e 

sinecuras, alguns inclusive inescrupulosos, daqueles que praticam crime e se ancoram no foro 

privilegiado para se proteger. 

A outra questão são as aposentadorias compulsórias para magistrados que foram 

denunciados, alguns inclusive já afastados pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

Então, essas são algumas matérias que fazem parte do clamor da sociedade, sobre as quais 

há quase que um entendimento pacífico desta Casa. Sugiro que possamos votá-las. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o seu pronunciamento pelo programa A 

Voz do Brasil, Deputado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo brasileiro tem conhecimento da real necessidade 

das reformas de base, tais como a trabalhista, a previdenciária e a política.  

Neste momento estamos debatendo duas destas reformas, tendo maior destaque a 

previdenciária, cujas discussões envolvem vários setores do Governo e da sociedade.  

O PPS vem mantendo contato constante com o Relator da proposta, que tramita em Comissão 

Especial desta Casa, o Deputado Arthur Oliveira Maia, integrante de nossa bancada. 

A proposta apresentada pelo Governo, da forma como foi colocada, não será aprovada. Este 

fato é de conhecimento do Governo, que está disposto a conversações para aperfeiçoar o texto 

original. 

A reforma é necessária e, por este motivo, vários de seus pontos estão sendo exaustivamente 

negociados, de modo que uma proposta concreta, que seja do completo interesse da 

população, seja apresentada e votada pelos Parlamentares. 

O PPS é proponente de nove emendas que visam o melhoramento da proposta apresentada e 

que, acreditamos, atendem os anseios dos trabalhadores - os quais contribuem vários anos 

para garantir uma aposentadoria segura e tranquila -, sem, no entanto, colocar em risco as 

próximas gerações de aposentados. 

Nossas emendas contribuem, por exemplo, para atender os trabalhadores rurais e pessoas 

com deficiência com relação à vedação absoluta de pagamentos cumulativos de pensão e 

aposentadoria, além de tratarem de regras de transição para quem já está no mercado de 

trabalho. 

Apresentamos ainda uma emenda que permite que trabalhadores que exerçam atividade 

sujeita a risco, como os policiais, possam se aposentar com idade reduzida, como é hoje pela 

legislação atual. 

Estamos nos reunindo constantemente com técnicos e representantes da sociedade, para que 

uma proposta de reforma da Previdência que aperfeiçoe a atual legislação possa ser 

apresentada ao País, preservando direitos e solidificando, ainda mais, a instituição da 

Previdência Social brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o fim do foro privilegiado voltará a ser discutido no 

Senado, nesta semana, pois será analisada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 10, de 2013, que acaba, para a maioria das autoridades, com o foro especial 

por prerrogativa de função em casos de crimes comuns. 

O texto aprovado em primeiro turno, na última quarta-feira, dia 27, ainda precisa passar por 

três sessões de discussão em segundo turno, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, 

onde será analisado por Comissão Especial. É uma longa, mas esperançosa caminhada. 

O texto aprovado foi o do substitutivo apresentado pelo Relator, o Senador Randolfe 

Rodrigues, da Rede do Amapá, que consolidou o texto original, do Senador Alvaro Dias, do PV 

do Paraná, com a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2014, do Senador Acir 

Gurgacz, do PDT de Rondônia, e com emendas sugeridas. 
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De acordo com o substitutivo, o foro privilegiado será extinto para todas as autoridades que 

tiverem cometido infrações penais comuns. Fica mantido o foro privilegiado apenas para os 

Chefes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da União.  

No Brasil, têm foro privilegiado, para as ações penais, o Presidente da República, os Ministros 

civis e militares, todos os Parlamentares e Prefeitos, os integrantes do Poder Judiciário e do 

Tribunal de Contas da União - TCU e todos os membros do Ministério Público. São cerca de 20 

mil pessoas. É um exagero. 

O tempo médio para julgamentos no Supremo Tribunal Federal - STF é de 1.396 dias, de 

acordo com o Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o João Ricardo 

dos Santos Costa, que defende a instrução e o julgamento para crimes comuns em primeira 

instância. 

Apesar de ter se transformado em instrumento de privilégios, o foro privilegiado, 

conceitualmente, foi criado com o objetivo de evitar que autoridades fossem beneficiadas ou 

prejudicadas por decisões políticas exaradas por juiz singular. Imaginou-se que o magistrado 

em início de carreira, numa cidade do interior, poderia ter dificuldade para contrariar a estrutura 

de poder local, ou, no sentido contrário, que aquele que desafiasse o status quo poderia ser 

vítima de uma armação que envolvesse juiz, promotor e delegado. Este instituto, no entanto, 

virou instrumento de manobra pelas defesas dos acusados de crimes, que o utilizam para 

procrastinar as decisões judiciais. 

A Folha de S.Paulo publicou um levantamento informando que casos de foro privilegiado em 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal se arrastam por até 18 anos. Nos últimos 10 anos, 

de 2005 a 2015, foi arquivada uma em cada três ações contra Parlamentares no STF. Ou seja, 

em 33% dos casos o Estado perdeu a obrigação de punir os acusados.  

Com a nova legislação, as autoridades manterão o foro por prerrogativa de função nos crimes 

comuns e nos crimes de responsabilidade - aqueles cometidos em decorrência do exercício do 

cargo público -, como os contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; a 

segurança interna do país; a probidade na administração; a Lei Orçamentária; o cumprimento 

das leis e das decisões judiciais, entre outros. 

Entre as propostas de emenda à Constituição que tratam do fim do foro privilegiado, uma foi 

apresentada pela bancada do PPS, através do Deputado Rubens Bueno, por considerar o foro 

privilegiado uma patologia jurídica que só tem protegido os poderosos de colarinho-branco. 

A votação da proposta, que estava engavetada há anos, acende a esperança de um país mais 

igualitário e menos injusto e impune. Este é um pontapé para que outras aberrações de nosso 

País, como salários acima do teto constitucional e aposentadorias especiais, sejam também 

extintas, como toda a sociedade deseja. 

Registro aqui o nosso voto de que este Congresso ajude o Brasil a iniciar uma nova era, de 

menos impunidade e de uma Justiça mais efetiva, dando um passo largo contra a lentidão e a 

procrastinação, mudando a legislação que garante a tantos um tratamento desigual no 

Judiciário. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da realização de manifestação em Curitiba, Estado do Paraná, em solidariedade ao 

ex-Presidente da República Luiz Inácio Luiz da Silva, por ocasião de depoimento do petista ao 

Juiz Federal Sérgio Moro.  

________________________________________ 

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

Deputados, todos aqueles que nos ouvem, quero aproveitar este momento para dar como lido 

e pedir que seja divulgado nos meios de comunicação desta Casa, inclusive no programa A 

Voz do Brasil, o registro que faço sobre o depoimento que o Presidente Lula fará amanhã, em 

Curitiba.  

O registro não é a respeito do depoimento, mas sobre o que vai acontecer de mobilização 

social em Curitiba, onde se espera que mais de 60 mil pessoas participem de um manifesto de 

repúdio ao desmonte das políticas que o Presidente Michel Temer e sua equipe vêm 

promovendo neste País, e também quanto à perseguição implacável do Juiz Sergio Moro com 

relação ao Presidente Lula. 

Sergio Moro é um juiz autoritário, um juiz que não tem cumprido o seu papel de juiz isento, um 

juiz que partidarizou, um juiz que compôs a engrenagem do golpe. Sergio Moro, mais uma vez, 

tenta enganar a população brasileira quando pede o adiamento do julgamento do Presidente 

Lula, em nome de que tinha que se preparar melhor, reforçar a segurança. Mas é mentira. O 

Juiz Sergio Moro pediu adiamento para dar tempo de levar mais pessoas que estão 

desesperadamente querendo fazer delação premiada para poder diminuir a própria pena e, 

assim, colher provas - que não são provas, porque até agora elas não apareceram - para poder 

incriminar o Presidente Lula. 
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Essa que é a verdade. O resto são tentativas de Sergio Moro para ver se consegue tirar o 

Presidente Lula da disputa eleitoral do próximo ano, porque - agora muito mais 

desesperadamente ainda, porque o seu plano era prender Lula, mas não conseguiu nem vai 

conseguir fazê-lo - agora o plano dele é desesperadamente achar um jeito de o Presidente não 

poder ser candidato. As pesquisas indicam que o Presidente Lula ganhará as eleições do ano 

que vem no primeiro turno, o que ele não conseguiu nas suas duas eleições anteriores. Isso se 

deve à insatisfação do povo brasileiro com relação à paralisia deste País. 

V.Exas. viram, na segunda-feira, no Bom Dia Brasil, que 150 UPAs estão prontas, mas não 

funcionam. O Ministro da Saúde deu uma entrevista no mesmo noticiário dizendo que faltou 

planejamento e que não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? É preciso que se explique, 

porque aqui se votou uma lei para limitar gastos, inclusive na saúde e na educação, por 20 

anos. Portanto, não tem como as UPAs funcionarem se você tira dinheiro da saúde. 

A Presidenta Dilma fez planejamento, sim: planejou o Programa Mais Médicos e colocou esse 

programa para funcionar. E planejou ainda as Unidades Básicas de Saúde e as Unidades de 

Pronto Atendimento, com melhores instalações para esses médicos poderem trabalhar. Antes, 

quando tinha médico, não tinha hospital; quando tinha hospital, não tinha médico. Então, se fez 

um planejamento. E agora nós estamos aí... 

Eu citei aqui um fato, mas estão aí as reformas, como a da Previdência Social, que se tenta 

empurrar goela abaixo da população, fazendo com que as mulheres brasileiras se aposentem 

só aos 62 anos. Isso é uma covardia! Se você vai a Cuba, que é uma economia pequenina 

diante da nossa, a mulher se aposenta aos 58 anos e o homem, aos 62 anos. Como é que se 

explica que numa das grandes economias do mundo, que tem tecnologia - e as pessoas, hoje, 

com acesso a tecnologia produzem muito mais -, agora você vai se aposentar com mais idade? 

Então, essas insatisfações, Sr. Presidente, é que também mobilizam os movimentos sociais em 

peso, como as Centrais Sindicais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Frente 

Povo Sem Medo, enfim, os Parlamentares e a nossa bancada. E eu também estarei em 

Curitiba, prestando essa solidariedade ao Presidente Lula, um homem honesto. O Juiz Sergio 

Moro desesperadamente tenta achar provas contra ele, mas não consegue, porque nenhuma 

testemunha, em nenhum depoimento, apresentou alguma prova até agora. 

Era o que tinha a dizer. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

comunicação da Casa, amanhã, dia 10 de abril, nada, absolutamente nada, será mais 

importante do que a mobilização organizada por forças democráticas e populares em Curitiba, 

onde é esperada uma manifestação gigantesca de mais de 60 mil pessoas de todo o Brasil em 

solidariedade ao Presidente Lula. É a Jornada em Defesa da Democracia. 

Muitas pessoas estão montando acampamento na Capital paranaense. O MST já está ali com 

quase 2 mil pessoas. Da mesma forma, caravanas vindas das mais distantes regiões 

brasileiras já se acomodam em local negociado pela organização do evento. 

Gostaria aqui de avisar, portanto, às caravanas que ainda estão a caminho de Curitiba para 

participar da Jornada em Defesa da Democracia que devem se dirigir ao centro da cidade, no 
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final da Avenida Presidente Getúlio Vargas, em um terreno que fica entre a Rodoferroviária e o 

estádio do Paraná Clube. 

A programação da jornada é extensa e diversa: começou hoje, desde as 7 horas da manhã, e 

vai até a noite de quarta-feira. Estão previstos debates, atividades culturais e atos políticos. Na 

quarta-feira, dia do depoimento, são planejados debates simultâneos no acampamento e no 

Sindicato dos Engenheiros. Das 10 às 18 horas, haverá atividades culturais no local conhecido 

como Boca Maldita e, após as 18 horas, ali acontece grande ato político com a presença de 

lideranças de todo o País, incluindo Dilma e Lula. O depoimento de Lula está marcado para 

começar às 14 horas. 

Portanto, não adiantaram as ameaças do juiz parcial que foi às redes sociais para pedir o apoio 

dos seguidores e depois voltou novamente às redes sociais para dizer aos mesmos seguidores 

para ali não comparecerem. Não entendi essa. Juiz com seguidores e apoiadores? Um juiz não 

deveria ser apoiado apenas pela Constituição e seus instrumentos legais? Um juiz que torce e 

tem torcida? 

Da mesma forma, não adiantou a censura daquela juíza que mais pareceria um militante do 

Movimento Brasil Livre, que teve seu ato ilegal revogado. Da mesma forma, depois de 

denunciada em todas as redes sociais, ela teve o perfil do Facebook fechado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de aprovação do parecer da proposta de reforma previdenciária pela Comissão 

Especial e início da discussão de temas da pauta na sessão plenária. Votos de profícuo 

trabalho pela Câmara dos Deputados em favor da população brasileira. Congratulações ao 

Esporte Clube Novo Hamburgo pela conquista do campeonato gaúcho de futebol.  

________________________________________ 

O SR. JONES MARTINS (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste nosso 

início de trabalho legislativo, quero desejar um bom trabalho a todos e torcer para que o 

parecer da proposta da reforma da Previdência seja aprovado na Comissão Especial. Espero 
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ainda que o debate se inicie mais tarde aqui em nosso plenário. Há muitas medidas provisórias 

importantes a serem votadas. 

Desejo, então, que tenhamos uma semana legislativa profícua, de muito trabalho e resultado 

positivo para a população brasileira. 

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para estender os meus cumprimentos ao Esporte Clube Novo 

Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o nosso Noia, que se consagrou campeão gaúcho no último 

domingo, sobre o meu Sport Club Internacional, com decisão nos pênaltis. O time fez uma 

brilhante campanha, regular, e é merecedor do título; liderou o campeonato inteiro.  

É um título inédito para o Novo Hamburgo, time do interior, o que mostra a pujança do futebol 

do Rio Grande do Sul. Como Colorado, fico muito triste, mas acalentando pela conquista do 

campeonato do Esporte Clube Novo Hamburgo. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Liberação de recursos destinados ao pagamento de emendas parlamentares condicionada à 

aprovação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

o jornal Folha de S.Paulo noticia hoje: "Em reunião nesta segunda-feira (8)" - ontem, portanto -, 

"o presidente determinou que seus ministros privilegiem cerca de 330 parlamentares na 

distribuição de recursos, usados para bancar obras e projetos nas bases eleitorais dos 

congressistas". 

Segue a notícia: "O governo estima que os projetos indicados por esses Parlamentares ainda 

têm R$ 1,9 bilhão a receber até o fim do ano - média de quase R$ 6 milhões para cada um". 
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Diante dessa notícia, só me resta vir a este plenário clamar aos senhores e às senhoras: não 

se deixem seduzir por esses 6 milhões de reais em emendas, que o Governo tem o dever legal 

de pagar; portanto, não é um favor que está sendo feito a nenhum Parlamentar. 

O futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil está em vossas mãos! Não condenem 

os homens e as mulheres deste País a trabalharem até morrer. A vida do nosso povo é 

inestimável; não a troquem por 6 milhões de reais. 

Eu queria fazer este registro dessa forma, a partir da notícia e do esforço que o Governo Temer 

faz para aprovar medidas que são cruéis para o povo brasileiro.  

Eu subi à tribuna na semana passada e fiz um cálculo: uma trabalhadora rural, ao não mais se 

aposentar aos 55 anos idade, vai se aposentar aos 57 anos. São 2 anos mais tarde, são 24 

meses, mais os dois 13º salários, totalizando 26 salários mínimos. São quase 25 mil reais que 

nós Deputados estaremos retirando dessa trabalhadora rural do Brasil. Ela não vai poder, no 

Município, comprar no comércio, na loja, na padaria, na farmácia; é um dinheiro que vai deixar 

de circular nos Municípios.  

E, pior ainda, além de alterar a idade, há a proposta de se acabar com o segurado especial da 

Previdência. Quem é o segurado especial da Previdência, para todos nós entendermos? É o 

agricultor familiar, é a trabalhadora rural, que não têm salário mensal e contribuem pela 

produção - colha muito ou colha pouco, ou às vezes até não se colhe, porque a sinistralidade 

não permite -, mas que têm garantida, pela idade, a aposentadoria, que é a melhor distribuição 

de renda que este País pode fazer.  

Pois qual é a mudança? É acabar com esse sistema; acabar com o segurado especial; obrigar 

o homem e a mulher do campo, mesmo sem renda mensal, a contribuírem mensalmente, ele, 

ela, um dependente, dois dependentes. Se não fizerem essa contribuição, não terão a sua 

aposentadoria. 

Por isso, eu sempre digo que essa proposta cruel da Previdência é para impedir que alguém se 

aposente ou então que se aposente mal, porque na área do Regime Geral de Previdência 

Social, para chegar a ter a média rebaixada, que é isso que se faz - é um cálculo do benefício 

rebaixado -, para se chegar à integralidade desse cálculo rebaixado, vai-se obrigar o 

trabalhador brasileiro a ter 40 anos de contribuição. 

E não o terá, porque com a reforma trabalhista não haverá a possibilidade dessa contribuição. 

O Temer faz as duas coisas: faz a trabalhista, faz a previdenciária, ou você não se aposenta, 

ou você se aposenta mal. Vamos votar isso? 

Agora o Governo está dizendo que vai pagar emenda parlamentar, comprar Deputado, fazer 

negociata com Deputado, para vender a alma e a esperança do povo brasileiro de ter a sua 

aposentadoria. 

Não, Temer; negociata não! Ninguém está aqui à venda! O povo brasileiro não está à venda 

para Deputado ganhar emenda, para com isso tirar a aposentadoria. 

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

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Exclusão das categorias dos guardas municipais e dos agentes penitenciários de acesso ao 

benefício da aposentadoria especial na reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, é preciso sensatez neste momento em que se analisa a reforma da 

Previdência. Esta Casa está deixando 130 mil guardas municipais de fora da reforma da 

Previdência e, lamentavelmente, com a justificativa de que guarda municipal só protege 

patrimônio. Isso demonstra falta de conhecimento da Lei nº 13.022, de 2014, oriunda de projeto 

de lei aprovado no Senado e nesta Casa. 

E agora 120 mil agentes penitenciários, a segunda profissão mais perigosa do mundo, também 

foram deixados de fora do texto da reforma da Previdência.  

O que o Governo está querendo? Fica a pergunta aos senhores. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos seguem pela nossa rádio FM, 

pelo nosso portal e pela nossa página no Facebook, o povo brasileiro tem acompanhado a 

reforma da Previdência. No meu Estado e neste País, muitos já conhecem o meu 

posicionamento contrário à reforma da Previdência da maneira como ela está. 

Já me perguntaram se eu sou capaz de mudar o voto. Nada é eterno. Sou capaz de mudar o 

voto, sim; sou capaz de votar a favor da reforma da Previdência, desde que ela seja mudada 

também.  

Não tenho como votar favoravelmente à reforma da Previdência enquanto um agente 

penitenciário vai ter que trabalhar 40 anos dentro de um presídio, ou seja, ele cumpre parte da 

pena junto com o preso. Lembro que a maior pena no Brasil para quem comete crime são só 

30 anos.  

Também não tenho como votar favoravelmente a essa reforma enquanto existir na Previdência 

Social o auxílio-reclusão. O cara mata, estupra, rouba, tira a paz social, mas se contribuir para 

a Previdência por apenas por 1 ano e 6 meses e for condenado a 30 anos, vai receber o 

auxílio-reclusão. Ele paga sobre 1 salário mínimo e recebe 1.084 reais, ou seja, tem aumento. 

E o trabalhador, se quiser receber 70% do salário, 30% a menos, tem que trabalhar 25 anos e 

ter no mínimo 65 anos de idade.  

Se o auxílio-reclusão for retirado do criminoso e repassado para a família que é vítima, terá o 

meu voto favorável à reforma da Previdência. Se o Presidente Temer tiver a coragem, como 

nenhum outro Presidente teve neste País, de vir a público dizer que, antes de pautar a reforma, 

pedirá o bloqueio dos bens de todas as empresas que devem à Previdência, inclusive Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, eu voto a favor da Previdência 

e peço voto. 

Outra medida importante seria o envio para esta Casa de uma medida provisória determinando 

que os bancos que detêm o direito da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais e 

municipais no Brasil e devam à Previdência percam esse direito de imediato, e que só possam 

ter direito a essas folhas desde que paguem as contas junto à Receita Federal naquilo que 

concerne à Previdência Social. 

Não tenho dificuldade de votar a reforma Previdência se houver essas mudanças. Não tenho 

nenhuma dificuldade de votar a favor da reforma da Previdência se os profissionais de 

segurança pública, policiais civis, policiais rodoviários federais, policiais federais não 

precisarem trabalhar até os 55 anos para terem direito a apenas 70% de seu salário. Se 

quiserem ter 100%, estarão usando bengala no lugar da pistola, porque não terão condições 

sequer de segurar uma pistola, devido à idade e ao vigor físico necessário para o exercício da 

atividade policial.  

Portanto, mudanças precisaram ser enxergadas não apenas com o intuito de financiar a 

Previdência, mas de garantir ao povo brasileiro, acima de tudo, uma segurança digna.  
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Dizer que o guarda municipal faz apenas a guarda do patrimônio é desconhecer a lei e ignorar 

os 120 mil profissionais deste País que hoje fazem a segurança de muitos Municípios, os 

quais, às vezes, sequer têm um policial, mas têm um guarda municipal, cuja única arma, 

pasmem, muitas das vezes, é um apito e um cassetete, que é o que dá segurança a cidades 

de 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil habitantes. Nós não podemos tratar esse assunto desse jeito.  

A reforma da Previdência, em minha concepção, da maneira como está, não passará nesta 

Casa, mas podemos fazer mudanças e, se as fizermos, dentro daquilo que eu sugeri nesta 

tarde, não tem problema algum.  

Se houver uma taxa de pagamento diferenciada para o agricultor rural do Nordeste, votarei 

pela reforma, sem problema. Nós não podemos é aceitar que o agricultor rural do Nordeste, do 

sul de Minas seja comparado ao do Sul. Ora, a Região Sul do País tem, no mínimo, duas ou 

três colheitas ao ano. No Nordeste nós não temos colheita; nós temos quadras chuvosas e, 

muitas vezes, quando chove irregularmente, até o plantio todo se perde.  

Como se vai cobrar de uma família que contribua mensalmente com a Previdência, quando o 

que ela tem é a sua labuta diária e, se não chove, ela não tem como contribuir. Por outro lado, 

não se cobra nada para a Previdência Social do agronegócio, que exporta bilhões de toneladas 

para fora do País. Não se cobra nada! 

Portanto, nós temos que modificar esses pontos. Nós não podemos aceitar que um homem 

que trabalha com enxada, no Nordeste, ganhe 30 reais por dia para manter a família e tenha 

que pagar, talvez, 50 reais mensais de Previdência. Ele vai tirar de onde? 

Isso é assistência social.  

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à proposta de reforma previdenciária em apreciação na Casa.  

________________________________________ 
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O SR. JONY MARCOS (PRB-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato, eu gostaria que a minha fala fosse transmitida pelo programa A Voz do Brasil e pelos 

demais meios de comunicação desta Casa. E aproveito para lhe agradecer a oportunidade. 

Veja como é cômico o que eu vou dizer, Sr. Presidente. Pela proposta de reforma da 

Previdência Social, uma mulher que contribui por 25 anos vai se aposentar com 60 anos de 

idade, e um homem que contribui pelos mesmos 25 anos vai se aposentar com 55 anos de 

idade. O homem ganha três, quatro, cinco vezes mais do que a mulher, que ganhará um quinto 

do que esse homem ganha como provento simplesmente porque ele é policial federal e ela é 

professora.  

Eu pergunto a V.Exa., Sr. Presidente, aos demais Deputados presentes e a quem nos assiste: 

é justa essa reforma da Previdência que está sendo proposta e discutida por esta Casa? 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário às propostas de reforma trabalhista e previdenciária em 

apreciação na Casa. 

________________________________________ 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu subo a esta tribuna 

hoje para usar minha voz, não como uma oposição de esquerda a este Governo, muito menos 

como base aliada deste Governo, porque também não o sou, para fazer críticas ao atual 

Governo, assim como fazia ao Governo cassado da ex-Presidente da República Dilma 

Rousseff, mas com o posicionamento que procuro sempre ter nesta Casa, ou seja, com um 

posicionamento muito moderado, muito centrado e inteligente. 

É claro, é notório, todos nós sabemos, que os problemas que o Brasil enfrenta hoje não 

ocorrem simplesmente por culpa do Presidente da República, Michel Temer. Isso é fato. 

Ninguém, em sã consciência, poderia dizer isso. Mas sabemos, sim, é claro, que este Governo 

tem a sua parcela de culpa, a partir do momento em que a chapa eleitoral era única. E 
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sabemos que tudo isso que acontece hoje é fruto de uma série de desgovernos no nosso País, 

é fruto de uma série de atitudes, de ações que foram jogando o nosso País nesta lama em que 

ele está hoje, seja ela econômica, seja ela social, seja ela política, seja ela moral, 

principalmente. 

Sr. Presidente, mais uma vez quero reforçar o meu posicionamento contrário às reformas 

trabalhista e da Previdência Social. E por que sou contra? 

Eu estou vendo aqui na minha frente o Deputado Luiz Carlos Hauly, por quem tenho carinho e 

respeito muito grandes e que, até onde sei, será o Relator da proposta de reforma tributária - 

até então, essa é a informação que nós temos. 

Qualquer pessoa, em sã consciência, sabe que muitas reformas precisam ser feitas no nosso 

País, é claro, devido a todos esses equívocos, a esses erros que foram cometidos. E, o que é 

pior, uma série de consequências nós sofremos por conta da corrupção que foi e continua 

sendo praticada no nosso País. Eu imaginei, no mês de dezembro passado, quando chegaram 

aqui as primeiras propostas de reforma, que primeiro faríamos a reforma tributária. Pensemos 

no empregador, nas empresas do nosso País. Qual é o fardo que pesa mais sobre aqueles que 

querem empreender no nosso País, sobre aqueles que contratam no nosso País? O fardo da 

carga tributária, o fardo dos impostos. Hoje, para cada trabalhador contratado, praticamente é o 

equivalente ao que é pago a outro trabalhador que o empregador paga ao Governo. Sabemos 

que a tabela do Imposto de Renda, por exemplo, tem uma defasagem tremenda e que os mais 

pobres pagam mais - a defasagem é de quase 85% na tabela do Imposto de Renda. 

Então, eu imaginei que o Governo seria inteligente e enviaria a esta Casa, antes de qualquer 

outra reforma, uma proposta de reforma tributária, para haver justiça no nosso País - justiça 

fiscal, justiça tributária, justiça social. Porém, infelizmente, não foi o que fez o Governo, sabe-se 

lá por quais motivos. Imaginamos alguns, e outros já foram ditos aqui. Por exemplo, para 

privilegiar rentistas, banqueiros e setores da sociedade, não o trabalhador, não o mais pobre, 

não aquele que já tem o salário achatado por causa de todas essas mazelas que ocorreram no 

nosso País e que eu já elenquei aqui. 

Sr. Presidente, é impossível votar a favor da reforma da Previdência como ela está 

apresentada. Antes de fazer uma reforma na Previdência Social, deveríamos fazer uma 

reforma concreta, um choque de gestão; deveríamos retirar apadrinhados que estão 

pendurados em cabides de emprego dentro da Previdência; deveríamos rever a questão das 

fraudes que existem na Previdência. Enfim, uma série de situações precisaríamos rever na 

Previdência, mas não deveríamos fazer uma reforma que vai atingir diretamente o beneficiário 

e o benefício. 

Por isso é impossível acompanhar com o voto favorável uma proposta tão indecente para o 

nosso País como esta. Eu respeito de forma institucional o Sr. Presidente Michel Temer e o 

nosso nobre Relator.  

Aliás, quero daqui fazer uma menção ao Relator, em agradecimento por ter tirado as entidades 

filantrópicas do seu texto. Essa foi uma atitude correta, uma atitude sã do Relator, e eu quero 

daqui enfatizar essa atitude em relação a entidades filantrópicas que prestam serviços sociais 

nas áreas de educação, assistência social e saúde do nosso País. 

Mesmo assim, é impossível votar a favor da reforma como ela está proposta. Então, Sr. 

Presidente, eu quero reafirmar o meu voto contra a reforma da Previdência, a partir da 

proposta que foi apresentada. Gostaria, sim, de ver o nosso País todo reformado, melhorado - 

uma casa reformada é mais bonita; é gostoso viver numa casa velha que foi reformada -, mas, 
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infelizmente, não é isso o que está acontecendo. Nós estamos vendo o nosso povo mais uma 

vez ser totalmente achacado com essas reformas, ser tocado naquilo que é mais essencial e 

básico, a sua dignidade, por exemplo, na questão da saúde, da assistência social. Refiro-me 

também aos trabalhadores rurais e a tantas coisas que já foram ditas nesta Casa. 

Quero dizer àqueles que me acompanham pelos meios de comunicação desta Casa, aos meus 

eleitores, ao Estado de São Paulo e ao Brasil que o meu voto é contra a reforma da 

Previdência, porque é impossível se alinhar com uma proposta como esta, que não vai 

privilegiar aqueles que mais precisam do nosso cuidado no nosso País. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação na 30ª Manifestação dos Trabalhadores no Município de São Miguel das Matas, 

Estado da Bahia. Realização das reformas trabalhista e previdenciária. Repúdio à restrição de 

acesso de servidores às dependências da Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no último domingo, dia 7, reunidos no Município de São Miguel das Matas, o Polo 

Sindical da Região de Amargosa e a Diocese de Amargosa realizaram a 30ª Manifestação dos 

Trabalhadores. 

A manifestação contou com a presença significativa dos trabalhadores de toda a região de 

Amargosa. O evento começou com a caminhada dos trabalhadores da agricultura familiar, que 

mostraram os seus produtos, seguida da celebração da Santa Missa pelo Bispo da Diocese de 

Amargosa, D. Valdemir Ferreira, e de um ato político. 

Nesse ato político, manifestaram-se Prefeitos e Vereadores da região, representantes do 

Sindicato, da Federação e da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, assim 

como diversos Parlamentares, inclusive eu, que participo desse evento todos os anos desde 

1989, quando fui advogado do Polo Sindical. 
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Foi uma manifestação expressiva, repito, na qual estavam presentes mais de 20 sindicatos dos 

trabalhadores rurais e mais de 5 mil trabalhadores de diversos Municípios.  

À unanimidade, nós aprovamos uma moção de repúdio à reforma da Previdência, à reforma 

trabalhista e ao projeto do Deputado Nilson Leitão que propõe ao trabalhador rural ter uma 

jornada de 12 horas sem pagamento de hora extra, trabalhar 18 dias seguidos sem repouso 

semanal remunerado e ser remunerado apenas com moradia e alimentação.  

Isso é um acinte! É o retorno à escravidão! É melhor revogar a Lei Áurea do jeito como as 

coisas estão indo, tamanho é o assalto que se está fazendo ou se quer fazer, nesta Casa, aos 

direitos dos trabalhadores e aos direitos e prerrogativas de aposentados e pensionistas.  

Nesse sentido, eu trago aqui a voz do Polo Sindical de Amargosa, dos trabalhadores reunidos, 

unificados, no dia 1º de maio, contrária à reforma da Previdência, à reforma trabalhista e a esse 

projeto do Deputado Nilson Leitão. 

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria estranhar o clima de estado de 

sítio que nós estamos vivendo na Câmara Federal. Ninguém entra nem sai desta Casa. 

Ninguém circula aqui.  

No passado recente, essas galerias estavam repletas de pessoas, de trabalhadores que se 

manifestavam no Governo da Presidente Dilma, que pressionavam o Congresso, que debatiam 

com os Parlamentares. E, hoje, nós assistimos a um clima de verdadeiro estado de sítio. 

Ninguém entra na Câmara Federal, que está toda cercada. Nem os funcionários estão 

conseguindo ter acesso aos corredores da Câmara! 

O Parlamento não pode conviver com essa excepcionalidade. O Parlamento não pode conviver 

com essa impermeabilidade. Não há nenhuma justificativa; não há nenhuma explicação. Quem 

quer votar de acordo com as suas convicções que vote. 

Mesmo com os recursos que temos hoje na Internet, pelos quais todos podem acompanhar em 

tempo real as sessões da Câmara, os posicionamentos e os votos dos Deputados, muitos 

querem ter acesso à Casa e participar dos nossos trabalhos. 

Nesse sentido, nós queremos protestar contra esse cerceamento. É evidente que ninguém está 

defendendo que se coloque aqui na Câmara um número excessivo de pessoas. Defendemos 

que se coloque, como sempre, um número que corresponda à lotação das galerias, para que 

as pessoas possam manifestar as suas posições, as suas opiniões. E os Parlamentares são 

livres para exercer o seu direito de opinião e o seu direito de voto. 

Portanto, quero registrar, aqui, o meu protesto a esse estado de sítio que estamos vivendo 

neste momento. A Câmara está toda cercada! A Polícia está por todos os lados! E o acesso 

está limitado, cerceado àqueles que querem ter livre acesso a esta Casa. 

Sr. Presidente, não poderia me calar, deixar de fazer este protesto nem de registrar essa 

importante manifestação dos trabalhadores da agricultura familiar, comandados pelo Polo 

Sindical da Região de Amargosa, com o apoio da nossa arquidiocese. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra medidas restritivas para o acesso à Casa, bem como para a livre circulação de 

servidores e assessores às suas dependências, por ocasião da votação da proposta de 

reforma previdenciária na respectiva Comissão Especial.  

________________________________________ 

O SR. WADIH DAMOUS (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, faço coro com os colegas que me antecederam. Cheguei aqui hoje e vi que 

esta Casa estava cercada. Os anexos estavam cercados, não havia por onde entrar. Depois fui 

informado de que sequer os funcionários da Casa, os assessores dos gabinetes tinham a livre 

circulação interna assegurada. 

Isso me faz lembrar, Sr. Presidente, guardadas as devidas proporções, do esquema montado 

por Newton Cruz à época das eleições diretas. Que história é essa? Nós, formalmente, temos 

uma Constituição em vigor. Esta é a Casa da defesa das liberdades. Se assistimos a isso aqui, 

eu imagino o que vai acontecer no dia da votação da chamada "reforma da Previdência" no 

plenário. Nós vamos ter aqui uma conflagração, uma guerra. 

Recebemos notícias, de Curitiba, de que moradores das imediações do Fórum da 13ª Vara 

Federal estão sendo cadastrados, estão sendo abordados pela polícia na rua. Isso é um 

absurdo, isso é a expressão do estado de exceção. E contra isso nós vamos bater. 

Permitam a entrada dos trabalhadores aqui, para acompanharem as votações. Organizem, 

deem crachás, senhas. Pelo amor de Deus, fechar esta Casa, não liberar o acesso é fazer com 

que as pessoas, a cada dia que passa, fiquem mais revoltadas contra esta Casa e contra as 

reformas que estão sendo aprovadas aqui, é depor contra a democracia, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao Ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, e a sua equipe pela 

recuperação de trecho da BR-116 localizado na Serra Gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Realização da Festimalha, no Município de Nova Petrópolis. Importância da realização de 

reforma previdenciária no País. Extensão aos agentes penitenciários, no âmbito da reforma da 

Previdência, de direitos de policiais. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente JHC, colegas 

Deputados e Deputadas, primeiramente eu gostaria de parabenizar o nosso Ministro dos 

Transportes, Maurício Quintella, bem como seus diretores, em especial o Sr. Luiz, e também o 

nosso Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT no 

Rio Grande do Sul, o Sr. Hiratan Pinheiro. 

Em outubro do ano passado, na BR-116, no quilômetro 178, houve uma forte chuva, e parte da 

rodovia se rompeu. Na época, lideranças como o Prefeito Regis, de Nova Petrópolis, 

Vereadores, inclusive a nossa amiga Sra. Simone Fagundes, que mora ali, na Vila Cristina 

agiram. No outro dia estive no local. O ocorrido foi comunicado à equipe do Ministro Maurício 

Quintella. No outro dia, já estavam lá técnicos do DNIT. Depois de 45 dias, em dezembro, foi 

liberada uma pista, e hoje a BR-116 foi liberada totalmente. 

Quando aconteceu esse problema, foi dito que levariam 1 ano e meio para fazer o reparo, mas, 

numa ação forte deste Deputado, juntamente com o gabinete do Presidente Temer, juntamente 

com o gabinete do Ministro Maurício Quintella, a obra foi agilizada, houve rapidez. 

A BR-116 é o canal de ligação nessa região nossa da Serra Gaúcha, especialmente no caso 

de Nova Petrópolis, Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Imaginem se essa 

rodovia ficasse interrompida durante 1 ano e meio? Seria um caos para o turismo da Serra 

Gaúcha. 

Está acontecendo agora lá a Festimalha, que vai até o dia 28 de maio. É uma região linda que 

os brasileiros precisam visitar. Quem não a conhece precisa conhecê-la. Povo hospitaleiro, 

região linda que merece a visita do povo brasileiro. 

Parabenizo o Ministro Maurício Quintella, o Presidente Michel Temer e toda a equipe do DNIT 

pela liberação hoje dessa rodovia. 

Sr. Presidente, abordo agora outro tema. Quero dizer, mais uma vez, que estou participando da 

Comissão da Reforma da Previdência. Estamos debatendo e votando os destaques. É muito 

importante deixar claro para as pessoas que estão em casa, para o nosso telespectador, para 

o cidadão comum que não está aqui o seguinte: nós estamos fazendo essa reforma, o 

Presidente Michel Temer enviou essa reforma para cá para proteger todos os aposentados e 

aqueles que se aposentarão. 
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O total de aposentados e de pensionistas é de 32 milhões de brasileiros, que precisam ter a 

certeza de que vão receber o seu salário nos próximos anos, que vão chegar à boca do caixa e 

vão receber os seus recursos. 

Nós temos que fazer uma reforma equilibrada. É o que nós estamos fazendo, juntamente com 

os Deputados Carlos Marun, Arthur Oliveira Maia, o nosso Relator, com o Presidente Michel 

Temer, com o Ministro Henrique Meirelles. Já foram realizadas diversas mudanças. O relatório 

está ficando equilibrado. 

Eu quero deixar claro que eu e o Deputado Baleia Rossi recebemos aqui hoje oito lideranças 

dos agentes penitenciários. Eles foram recebidos no gabinete do Deputado Baleia Rossi e no 

meu gabinete. Eles mostraram a importância que tem o agente penitenciário, como já 

sabemos, mostraram a importância do reconhecimento deles como policiais. 

Realizam um trabalho insalubre. Todos nós temos consciência disso e vamos procurar fazer a 

justiça que tem que ser feita. O agente penitenciário é um policial que trabalha numa situação 

muito difícil e que merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. 

 

Não tenho nenhuma dúvida de que vamos fazer justiça aqui no plenário, incluindo os agentes 

penitenciários como policiais, reconhecendo o trabalho deles como sendo semelhante ao de 

policiais civis, policiais militares, delegados e outros integrantes das polícias. 

Hoje de manhã eles estiveram aqui e foram recebidos. Quero deixar isso bem claro, porque 

dizem que as lideranças não estão sendo recebidas aqui na Câmara. Eu recebi, juntamente 

com Deputado Baleia Rossi, oito representantes. Foram muito bem atendidos. É isto o que 

temos que fazer: conversar com as entidades, conversar com o povo, debater, porque só assim 

vamos promover uma reforma previdenciária equilibrada e justa. 

Nós precisamos salvar o nosso País. Nós precisamos fazer com que os investidores nacionais 

e internacionais passem a confiar cada vez mais no Brasil, considerem-no como um país sério, 

um país que cumpre as suas obrigações, que cumpre os seus compromissos. O principal 

compromisso é manter em dia os salários dos servidores e os benefícios dos aposentados e 

dos pensionistas. 

Daí a importância de a reforma da Previdência, Presidente JHC, ser uma reforma justa e 

equilibrada. É para isso que estamos debatendo e dialogando com a sociedade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Mauro Pereira. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/10/2017 - 23 VITOR VALIM-PMDB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de eliminação, no âmbito da reforma previdenciária, da isenção 

tributária concedida a entidades filantrópicas. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

Parlamentares, vim tratar hoje na tribuna desta Casa da tão falada reforma da previdência. 

Acho que ninguém em sã consciência, seja de partido da base do Governo, seja de partido da 

Oposição, é contra a reformulação da previdência neste País. Mas da maneira com está 

proposta, não há como se aprovar e se apoiar essa reforma, porque tira de quem tem menos e 

deixa para quem tem mais; inclusive, não mexe com quem ganha salário milionário. 

E agora eu vejo aqui o art. 195, que quer tirar a isenção das instituições filantrópicas. O que 

isso quer dizer? Vai incidir contribuição de 20% sobre a folha de pagamentos de todas as 

instituições filantrópicas que prestam brilhante serviço neste País e que muitas vezes 

substituem o papel do Estado. 

Então, para quem é cristão neste Parlamento a hora de se mostrar é agora, porque depois não 

adianta ter duas caras, pois o povo vai cobrar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Falecimento da ativista dos direitos humanos e dos direitos da mulher Gildete Calumbi, no 

Estado da Bahia. Depoimento do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Juiz Federal Sérgio 

Moro. Repúdio à perseguição política praticada contra o ex-Presidente da República. Barganha 

promovida pelo Governo Michel Temer a favor da aprovação da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, antes de entrar no mérito do meu pronunciamento, eu quero registrar o 

falecimento nesta tarde de uma companheira na Bahia, Gildete Calumbi, e pedir sua 

divulgação no programa A Voz do Brasil. Gildete era uma ativista da luta pelos direitos 

humanos e pelos direitos das mulheres, uma professora dedicada ao trabalho junto à 

agricultura familiar, em particular no Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora 

Rural, uma mulher querida, uma mãe afetuosa, uma amiga fraterna, uma companheira 

dedicada às lutas sociais. Eu quero registrar nosso pesar a toda a família e saudar a trajetória 

combativa e vitoriosa dessa companheira. 

Sras. e Srs. Deputados, o meu pronunciamento é sobre a conjuntura que nós vivemos no Brasil 

esta semana. Amanhã, o Presidente Lula estará em Curitiba, Estado do Paraná, prestando um 

depoimento num processo de investigação comandado pelo Juiz Moro - que deveria ser juiz, 

mas comanda uma investigação, na tentativa de encontrar provas, mas até agora ele não teve 

êxito. O Promotor Dallagnol diz que tem convicção, mas não há prova. Pela persistência na 

busca de provas e pelo insucesso desse objetivo, ele já deveria ter abdicado da convicção. 

Depois de tantas delações - muitas delas com provas - de recursos em contas de dirigentes 

partidários dos partidos da base de Michel Temer e do próprio Michel Temer, delatado, ao que 

tudo indica, com muitas provas, acusar o Presidente Lula de se beneficiar da reforma da 

cozinha de um imóvel que não é dele, de comprar um pedalinho, de fazer palestras é uma 

busca patética por provas. 

À medida que o Juiz se coloca como parte do processo, se coloca como líder de torcida - e 

esse deve ser um jogo de uma torcida só, porque a mobilização do povo, dos movimentos 

sociais para se solidarizar com Lula amanhã, é expressiva -, isso demonstra a conotação 

política dessa perseguição contra o Presidente Lula. 

Depois que a PEC do Teto de Gastos foi aprovada, depois que o desemprego cresceu mais no 

período Temer do que no período Dilma, ficou patente para a população brasileira que o golpe 

foi contra o povo brasileiro. Ficou patente para o povo brasileiro que o golpe foi contra o 

trabalhador, contra a trabalhadora. 

E o que estamos vendo dentro do Congresso agora? Estamos vendo um esforço do Governo 

para conseguir, trocando com cada segmento de bancada interesses específicos, votos no 

plenário para aprovar a reforma da Previdência, que todo mundo sabe que prejudica os 

trabalhadores. 

Há poucos instantes um Parlamentar que me antecedeu disse que, apesar ser nefasta e 

prejudicial, a reforma da Previdência vai acabar a transição daqui a muitos anos. Por isso, vale 

a pena aprová-la. 

Se ela vai acabar a transição e vai ser efetivada daqui a muitos anos, por que ela precisa ser 

aprovada agora com o argumento de que é importante para combater a crise econômica? 
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A reforma da Previdência vai empobrecer mais o povo brasileiro. A reforma da Previdência 

retira benefícios. Por isso, fora, Temer! Diretas Já!  

Obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra as medidas restritivas ao acesso da sociedade civil à Casa, para 

acompanhamento da apreciação da proposta governamental de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é uma 

vergonha o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional: o Congresso está cheio de 

grade, em todo canto. Eu pensei até que não era o Congresso Nacional hoje, mas o quartel da 

polícia. Está cheio de grade e de policial em todo canto. Até Deputado teve dificuldade de 

entrar no Congresso Nacional! 

Isso é a quadrilha do Planalto cercando o Congresso Nacional para não deixar que aqui os 

Deputados votem contra a reforma da Previdência, pressionando os Deputados da base do 

Governo para votar contra o povo. 

Sr. Presidente, querem que o povo não tenha acesso ao Congresso Nacional, que é a Casa do 

Povo, é o pulmão da democracia brasileira. É aqui o Congresso Nacional! Isso é uma 

vergonha! 

É por isso que se tem que dizer: "Fora, Temer!", Sr. Presidente. "Fora, Temer!", porque Temer 

está destruindo o Brasil, não está contribuindo para a transformação deste País. O Presidente 

Temer, esse golpista, está efetivando a destruição da economia brasileira e a destruição do 

social. E ainda contribui para cercar o Congresso Nacional, para impedir que a sociedade 

brasileira participe dos debates aqui. 
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Isso é uma vergonha! Nós não podemos aceitar isso, nenhum congressista pode aceitar isso! 

Nenhum Deputado de qualquer partido pode aceitar isso! Isso é ferir a democracia brasileira, é 

ferir o povo brasileiro! 

Fora, Temer! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação de destaque do texto original da proposta da reforma previdenciária 

relativa às garantias dos direitos constitucionais às entidades filantrópicas. 

________________________________________ 

O SR. ADÉRMIS MARINI (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nobres colegas Deputados, começa a circular uma notícia no WhatsApp. Encontrei o Edmilson, 

do Grupo Marista, e a Geraldine, da minha cidade de Franca, que atua muito no terceiro setor e 

me mandou a seguinte notícia: "Deputados mantêm, na Comissão da Reforma da Previdência, 

a proibição de novas isenções".  

O texto diz que foi rejeitado, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, por 23 a 14 

votos, o destaque que buscava retirar do artigo a proibição de novas isenções ou reduções na 

alíquota de contribuições previdenciárias após a promulgação da emenda constitucional. 

A mudança proposta pelo Relator pode afetar as entidades filantrópicas, embora o Vice-Líder 

do Governo, Deputado Darcísio Perondi, afirme que as entidades às quais já foi concedida a 

isenção não serão afetadas. Porém, advogados e juristas ligados a entidades filantrópicas já 

emitiram inclusive uma nota em que dizem que existe uma grande confusão, já há muito 

tempo, entre a isenção e a imunidade, e a Receita Federal, na dúvida, acaba procedendo à 

cobrança. Isso vai acarretar inúmeras cobranças de tributos e outras complicações de ordem 

administrativa, como a impossibilidade de se obter certidão negativa de débito ou celebrar 

convênios com a administração pública. Na prática, isso significa retirar das filantrópicas uma 

de suas principais fontes de recursos, sem falar nos altos custos jurídicos com essa medida. 
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Então, Sr. Presidente, meus nobres colegas Deputados, como não foi aprovado esse destaque 

e veio o texto original, nós temos que dialogar com os membros do Governo e solicitar que seja 

aprovada uma emenda que garanta os direitos constitucionais às entidades filantrópicas 

conforme o que foi acordado inclusive com o Relator da reforma da Previdência. 

As entidades filantrópicas fazem importante trabalho social. Por que existem as entidades no 

País? Elas existem porque o Governo não consegue atuar em todas as áreas. Hoje existe a 

Santa Casa de Franca, APAE de Franca, as entidades, justamente porque o Governo não 

consegue atender as pessoas com deficiência na área de saúde. Então, existem as entidades. 

O "custo" - entre aspas -, eu falo isso porque é um investimento, é de 13 bilhões de reais, no 

caso dessas isenções. Segundo o FONIF, a sociedade recebe seis vezes mais, ou seja, tem 

um ganho social de 80 bilhões de reais.  

Para os nobres colegas terem uma ideia, na área de saúde, 60% dos atendimentos são feitos 

pelas entidades filantrópicas; 2,2 milhões de jovens estudam em entidades filantrópicas e 63% 

da assistência social é feita pelas entidades filantrópicas. 

Nós temos que garantir aqui a imunidade da contribuição social para as entidades filantrópicas 

que exercem um importante papel e o trabalho social para o nosso País. 

Então, nós esperamos respeito. Espero a união de todos os Deputados Federais para que a 

garantia de trabalho das entidades assistenciais seja preservada. 

Gostaria que este pronunciamento fosse registrado no programa A Voz do Brasil. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Adérmis Marini. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária encaminhada à Casa pelo Governo Temer. 

Defesa de participação da população brasileira nas votações da Câmara dos Deputados. 
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________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

cheguei agora há pouco aqui na Câmara e vi todo esse cerco de grades ao redor da Casa para 

impedir a presença do movimento sindical, a presença da população. Toda vez que esta Casa 

é cercada, aqui dentro estão sendo votados projetos contra o povo.  

Este projeto da reforma da previdência humilha o povo brasileiro, retira os direitos da classe 

trabalhadora e está a serviço do grande capital e dos bancos. O Governo Federal golpista quer 

acabar com a previdência pública. 

Nossa solidariedade vai a todos que querem um mínimo de democracia. Que o Presidente 

desta Casa abra a Casa para que todos possam entrar, sim, participar do debate, ouvir e trazer 

sugestões. Esta Casa deve ser um espaço democrático para toda a sociedade brasileira ouvir 

e debater.  

Está hoje em todos os jornais que o Governo diz que vai arrumar 6 milhões de reais, 

destinados a emendas imediatas, para cada um dos 330 Parlamentares, a fim de que aprovem, 

neste Plenário, a reforma da previdência. É assim que este Governo quer governar, trancando 

a Câmara Federal com grades e arrumando emendas imediatas, recursos e cargos para os 

330 votos?  

Por isso, digo "não" à reforma da previdência! Pela volta da democracia no Brasil! Que esta 

Casa abra as portas para manifestação do povo brasileiro! 

Sr. Presidente, quero que o meu discurso seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa 

e no programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Repúdio à restrição da livre circulação das pessoas na Câmara dos Deputados quando da 

apreciação de matérias importantes para a população brasileira. Contrariedade à proposta de 

reforma previdenciária apresentada pelo Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ AIRTON CIRILO (PT-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

queria registrar que, lamentavelmente, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, eu 

diria até uma espécie de estado de sítio, porque o Congresso está praticamente sitiado, está 

isolado, pessoas estão sendo impedidas de circular dentro desta Casa. Acho que houve 

exagero por parte de alguns. Não se pode restringir a livre circulação de pessoas de bem, de 

pessoas corretas, que têm compromisso inclusive com esta Casa e que vêm aqui contribuir 

com o nosso País. 

Eu quero fazer este registro, porque, infelizmente, eu fui barrado quatro vezes ao levar uma 

empresária, uma pessoa amiga, para falar com uma Senadora. Praticamente, isso quase não 

foi possível. Acho que está havendo um exagero por parte da direção da Casa, particularmente 

por parte do Presidente.  

Queria registrar este protesto e também dizer que nós não podemos aceitar a reforma da 

previdência da forma como ela está sendo imposta, prejudicando sobretudo os trabalhadores e 

trabalhadoras mais pobres, mais carentes do País. 

A Comissão acabou de votar um destaque que vai penalizar os agricultores, os trabalhadores 

rurais, os pescadores e as marisqueiras.  

Enfim, nós não concordamos com essa reforma, porque ela é extremamente prejudicial ao 

nosso povo, à classe trabalhadora. Acho que o Governo deveria cobrar de quem deve à 

Previdência Social, de imensos sonegadores que têm prejudicado o País e sobretudo a 

Previdência. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

107.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 09/05/2017-18:30 

Publ.: DCD - 5/10/2017 - 79 VITOR VALIM-PMDB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à rejeição, na Comissão Especial da Reforma da Previdência, de destaque do PHS 

sobre novas isenções ou reduções de alíquotas de contribuições previdenciárias no tocante a 

entidades filantrópicas.  
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________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Eu estou acompanhando a reforma da previdência, particularmente no que diz 

respeito ao art. 195, que trata das entidades filantrópicas. Estou a imaginar como ficará a 

situação de todas as Santas Casas e de instituições de educação que acolhem crianças 

carentes ou que trabalham com os idosos. 

Infelizmente, o destaque do PHS, que suprimia esse artigo, foi rejeitado. E o que diz esse 

artigo? Ele diz que todas as entidades filantrópicas que trabalham neste País terão que, a partir 

de agora, aumentar em 20% a contribuição constante da sua folha de pagamento.  

Se as entidades filantrópicas, que cumprem um papel que o Estado não cumpre, que estão 

passando por grandes dificuldades, tiverem que aumentar em 20% a contribuição constante da 

sua folha de pagamento, haverá praticamente a decretação de falência de todas essas 

instituições. 

Então, eu peço a revisão dessa medida. Vamos votar contra esse isso no Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Obrigado, Deputado Vitor Valim. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Sr. Presidente, quero apenas dar uma informação a respeito 

do que disse o orador que me antecedeu. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Pois não, Deputado. 

O SR. REINHOLD STEPHANES (PSD-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador) - As entidades 

filantrópicas não terão que contribuir com mais 20%. Isso não é verdade. Esse é o 

esclarecimento que faço. 

O SR. VITOR VALIM - Não, não, Sr. Presidente. Eu não aceito essa réplica. Está aqui o que 

dispõe o art. 195, que foi aprovado agora. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Eu sei que foi aprovado, eu estava lá. 

O SR. VITOR VALIM - Então, se V.Exa. estava lá... 

O SR. REINHOLD STEPHANES - A referência é ao art. 195, que manda preservar o que já 

existe. 

O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente e Sr. Deputado, eu só quero deixar bem claro que 

qualquer entidade filantrópica - Santa Casa, creche, abrigo de idosos - que for aberta neste 

País vai passar por mais dificuldade financeira do que já passam as que existem hoje. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Eu já dei oportunidade para ambos os colegas se manifestarem. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Eu não faço demagogia em cima das coisas. Por isso, eu 

quis apenas fazer um esclarecimento. Peço desculpas! Se S.Exa. não entendeu e quiser fazer 

demagogia, pode fazê-lo. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Eu agradeço o esclarecimento de V.Exa. 

O SR. VITOR VALIM - Demagogia está fazendo S.Exa. Eu não fujo do debate.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Por favor, Deputado Vitor Valim! 
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O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente, S.Exa. me chamou de demagogo. Então, eu tenho 

direito de resposta. Eu não vou polemizar. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Vitor Valim, eu conto com a compreensão de V.Exa. Há 

orador na tribuna. Eu já lhe concedi a palavra. V.Exa. já teve oportunidade de se manifestar. 

O SR. VITOR VALIM - Sr. Presidente, eu fui atingido frontalmente na minha honra quando fui 

chamado de demagogo. Eu não faço demagogia. Eu só relatei os fatos, em defesa dessas 

entidades. Eu sou do PMDB, então não faço demagogia e não me escondo atrás de governo 

nenhum. Eu apenas não posso ficar calado enquanto as entidades filantrópicas são atingidas.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Muito obrigado, Deputado Vitor Valim. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio às medidas de restrição do acesso à Câmara dos Deputados, ao ensejo da votação 

da proposta de reforma previdenciária. Defesa de continuidade da política adotada pela Casa 

em defesa do povo brasileiro.  

________________________________________ 

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

e Srs. Deputados, estamos vendo o espetáculo da Câmara, importante para o País, sendo 

sitiada pela polícia. Algo deve ter acontecido. Nós nos encontramos num apartheid com o povo 

brasileiro, na tentativa do Presidente, sem popularidade, de colocar goela abaixo uma reforma 

previdenciária, que só serve para os banqueiros, e não para a população. 

Nesse sentido, queremos dizer que a Previdência é necessária ao trabalhador e à 

trabalhadora, mas ela não é dádiva do Governo. Nós pagamos uma contribuição sobre o nosso 

salário para ter uma aposentadoria depois dos 35 anos de trabalho.  

Nesse sentido, um Parlamento que precisa ser defendido pela polícia não representa o povo, 

porque o povo foi que elegeu este Parlamento, e nós somos os seus representantes. Mas 

representantes de que e de quem? Da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - 
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FIESP? Dos megaempresários, que mandam de fora para dentro leis que, aprovadas, vão de 

encontro aos anseios da população?  

Eu me envergonho de estar numa Casa da qual vou sair com medo de que um cara me 

provoque. Não sabe o meu nome, não sabe como eu votei, mas sabe que esta Casa está 

sendo contra ele. É contra ele nos princípios que ele pagou, porque a Previdência não é uma 

dádiva; é uma conquista - mas desconta do meu salário.  

Portanto, Sr. Presidente, seria interessante que esta Casa fizesse uma reavaliação sobre se 

nós vamos continuar sempre com o povo, de um lado, e os megaempresários, de outro, 

fazendo aliança com esta Casa. E nós outros, comunistas, petistas, socialistas, que não 

participamos desse tipo de comportamento, temos que ter o mesmo prejuízo, por uma 

condução errada da política nesta Casa. 

Nego-me a seguir orientação de um Presidente que não consegue ter uma pauta para o povo, 

mas que só tem pauta para a banca deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à restrição imposta à sociedade civil para acesso às dependências da Casa. 

Continuidade da mobilização popular contra a proposta de reforma previdenciária. Ilegitimidade 

do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputados, Deputadas, todos os que neste momento conseguem assistir a esta sessão pela 

TV Câmara - porque aqui nas galerias não temos absolutamente ninguém acompanhando o 

que está acontecendo no Parlamento -, esse clima de repressão, esse clima de exceção, de 

brutalidade não pode continuar. O que está acontecendo hoje aqui na Câmara dos Deputados 

é muito sério: a Câmara está sitiada, com uma restrição completa de acesso da sociedade civil, 
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dos cidadãos brasileiros como um todo, para que ingressem na Câmara dos Deputados, nos 

seus corredores, e aqui no plenário, nas galerias. 

Não bastasse o que aconteceu no dia 28, com a repressão em vários pontos do Brasil; em 

Goiás, o que aconteceu com o jovem Mateus; no Rio de Janeiro, Deputado Chico Alencar, a 

ação deliberada fazendo com que uma manifestação pacífica, na Cinelândia, num primeiro 

momento saindo da frente da ALERJ, deliberadamente fosse atacada para que não ocorresse, 

para que não acontecesse; não bastasse esta Câmara dos Deputados ter uma Comissão que 

trata da chamada Escola sem Partido, que, no final das contas, é uma tentativa de amordaçar 

professores, profissionais de educação, estudantes, agora há um cerco na Câmara dos 

Deputados, sem previsão de quando ele irá terminar. 

Sabem por que isso está acontecendo, Deputados, Deputadas, todos que nos assistem? 

Porque não há legitimidade do projeto que está sendo colocado em prática. E um projeto que 

não tem legitimidade, como esse desmonte da Previdência pública, tem que necessariamente 

ter instrumentos de repressão para que seja aceito pelo conjunto da sociedade. Mas não será 

aceito. Nossa mobilização e da sociedade brasileira vai continuar. 

Quem está imaginando que o Governo ilegítimo de Temer, com essa repressão, vai fazer com 

que nós diminuamos nossas ações está muito enganado. O Governo Temer e a Presidência da 

Câmara estão colocando gasolina, estão colocando fermento nas mobilizações por todo o País. 

Você, amigo e amiga de todo o Brasil que acompanham esta sessão neste momento, a 

Câmara quer votar o desmonte da Previdência pública a portas fechadas! 

A bancada do PSOL não aceita isso, vários outros colegas Parlamentares de outras bancadas 

também não. 

O SR. POMPEO DE MATTOS - O PDT também não aceita. 

O SR. GLAUBER BRAGA - O PDT também não aceita. Está aqui fazendo a sua manifestação. 

Os companheiros do PT, do PCdoB e do PSB estão aqui fazendo a sua manifestação de que 

não aceitam a votação dessa matéria com portas fechadas. 

Não passarão! Nós não aceitamos a implementação desse projeto ilegítimo. 

Fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Glauber Braga. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Alteração do nome do PTdoB para Avante. Descrédito da população brasileira com a classe 

política. Dissonância entre os anseios da sociedade e a atuação dos políticos. Desgaste do 

sistema político brasileiro. Conveniência da realização de coalização partidária em prol da 

governança do País. Reexame do sistema presidencialista de governo. Retomada do debate 

acerca do financiamento de campanhas eleitorais. Expressiva participação do PTdoB na vida 

política nacional, notadamente no Parlamento brasileiro. Impactos decorrentes das propostas 

de reforma trabalhista e previdenciária apresentadas pelo Governo Federal. Votos de sucesso 

ao partido Avante. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. WALDIR MARANHÃO (Bloco/PP-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero saudar o Presidente Nacional do partido Avante, o 

Deputado Luís Tibé, a Deputada Rosinha da Adefal, o Sr. Tibelino Soares, fundador do PTdoB, 

o Sr. Paco Britto, Presidente do Diretório do PTdoB no Distrito Federal, o Sr. Cândido 

Vaccarezza e demais membros, bem como as demais autoridades da Mesa e os filiados do 

partido.  

A reconstrução do Brasil passa por discutirmos os seus grandes desafios. A falta de 

representatividade e o descrédito dos políticos não é uma exclusividade brasileira, mas um 

fenômeno global. As pesquisas de opinião apontam para um grande descrédito, uma grande 

desconfiança da população em relação aos políticos no Brasil. No mundo, este fenômeno da 

desconfiança da sociedade com os políticos está presente. 

A sociedade mudou, em maior velocidade do que nós, os políticos. Precisamos nos adaptar a 

essas mudanças. Os partidos tinham de alguma maneira um enraizamento forte na sociedade. 

Numa certa época, havia quase uma correlação entre partidos e classes sociais. As pessoas 

se sentiam representadas. Hoje as classes sociais estão aí, mas a sociedade se transformou, e 

existem muitas outras demandas, como o racismo, a imigração, os movimentos de gênero, as 

questões das drogas e do meio ambiente. Os políticos têm dificuldade em encontrar uma 

correspondência de posição com essa pluralidade de questionamentos. 

Estamos numa perigosa seara de separação com a sociedade. Precisamos falar dos mesmos 

temas que interessam a ela. Desse divórcio vem a sensação de vazio, a falta de 

correspondência entre os anseios das pessoas e o comportamento dos políticos. 

Há uma crise de representatividade da política tradicional. A crise não é só dos políticos, é 

mais ampla, é da política. Em todos os países democráticos está presente esse problema. 

A sociedade acessou novas formas de comunicação direta através das redes sociais. Assim, 

não basta criar um partido, pois as decisões dependem das instituições. Os partidos precisam 

ser capazes de refletir essa multiplicidade de interesses e expectativas da sociedade.  
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Há uma falta de clareza na relação do representante com o representado. De alguma maneira, 

a liderança salta esse universo e alcança os anseios da sociedade, que se materializam na 

pessoa. 

Hoje no Brasil existe uma carência de novas lideranças. Aventureiros podem surgir, por essa 

carência, e colocar em risco o Estado Democrático de Direito, tão arduamente conquistado. O 

líder é sempre importantíssimo. No Brasil, um continente de democracia liberal, estão ausentes 

novas lideranças que encarnem a esperança dessa nova sociedade e das suas futuras 

transformações. 

O atual sistema político está esgotado. Partidos não podem ser apenas siglas. Quando isso 

acontece, passam a nada expressar. No Brasil, precisamos ter um sistema institucional 

razoável, o que pode ser alcançado pela busca dos partidos por maior representatividade 

nacional.  

Em matéria de reforma, temos que nos concentrar nos pontos que possam ser agentes 

catalizadores de outros ao longo do tempo. Temos a obrigação de olhar com uma perspectiva 

histórica. Pode ser ruim para quem está na luta pela eleição, mas quem está olhando para o 

País vê isso como um projeto de nação. 

Temos que enfrentar a questão da governança através da coalização de partidos. O presidente 

é eleito por maioria absoluta, mas seu partido de sustentação tem um índice de aprovação 

eleitoral bem menor. Daí o presidente fazer alianças para poder governar.  

 

Em função disso, o presidencialismo passou a ser visto de uma forma negativa, em função da 

política de permutas entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Passamos do 

presidencialismo de coalização para o presidencialismo de cooptação. Presidencialismos de 

coalização e de cooptação podem induzir fontes para a corrupção, esta cujo combate é a 

principal bandeira da sociedade brasileira. 

Precisamos, pois, discutir mais ideias e menos distribuição de cargos, de modo a trazer 

benefícios às maiorias e não mais privilégios aos da casa-grande. 

Haverá sempre um misto de ideias com interesses, é verdade, pois que política também é 

interesse, mas não pode haver só o interesse. Nossos maiores problemas são o clientelismo, o 

corporativismo e os interesses de grupos para manter ou ampliar seus privilégios. Há que se 

falar mais no interesse comum. E os partidos têm a obrigação de nele insistirem.  

Para concluir, afirmo que temos que enfrentar também a questão do financiamento de 

campanhas. Precisamos resolver o problema do seu financiamento. Quando se proíbe o 

financiamento, como agora, os partidos não têm alternativas, à medida que querem mais 

dinheiro público. A democracia tem um custo. Alguém tem que pagar a conta. Pelo Fundo 

Partidário, o contribuinte já está fazendo isso. Precisamos ver se ele está disposto a pagar 

mais. A partir daí poderemos fazer as regras. 

Hoje, o PTdoB, que tem expressiva participação na vida política nacional, em especial no 

Parlamento brasileiro, inicia uma nova etapa da sua existência, ao alterar a sua denominação, 

como tantos outros partidos políticos já o fizeram. 

Estamos no ápice de grandes reformas, propostas pelo atual Governo, e que vão alterar 

significativamente a vida de milhões de brasileiras e brasileiros, tanto nas relações de trabalho 

quanto na Previdência Social. 
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Tais medidas, tidas como essenciais para a geração de empregos e para o equilíbrio fiscal, em 

efervescente debate dentro e fora do Congresso Nacional, são de grande impacto para a 

presente e para as futuras gerações e, tenho certeza, merecerão toda a atenção desse notável 

partido político, de modo que os anseios da sociedade sejam por ele correspondidos. 

Desejo ao Avante sucesso neste novo caminhar. Tenho absoluta convicção de que ele e seus 

filiados não faltarão ao Brasil. 

Muito obrigado. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

108.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/05/2017-19:06 

Publ.: DCD - 5/10/2017 - 104 DELEY-PTB -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Competência de funcionário das Indústrias Nucleares do Brasil - INB, indicado pelo orador. 

Vinculação entre o sobrestamento de emendas orçamentárias e o voto do Parlamentar 

contrário às propostas governamentais de terceirização e de reforma trabalhista e 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado. 

Sr. Presidente, na semana passada nós estivemos com uma pessoa que indicamos no 

Governo anterior para as Indústrias Nucleares do Brasil - INB: um funcionário de 26 anos de 

carreira, que, inclusive, já tinha economizado mais de 100 milhões naquela empresa. É uma 

pessoa altamente capacitada.  

Nós votamos contra a reforma trabalhista. E agora mesmo o meu gabinete me informou que as 

nossas emendas estão congeladas. 

Eu queria dizer ao Governo que, pelo menos para mim, essa estratégia não vai funcionar. Já 

disse e repito: não votei a favor da reforma trabalhista, nem do projeto de terceirização, 

tampouco vou votar a favor da reforma da Previdência. Já havia dito o seguinte: perco a 

cabeça, mas não perco o juízo.  

Para concluir minha fala, Sr. Presidente, digo que estamos acompanhando a situação caótica 

que vive o Rio de Janeiro. Eu ouvi uma tese em que não quero acreditar. Eu não quero 
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acreditar que isso tudo está sendo feito - deixar o Rio viver este estado de calamidade - para 

reforçar a tese de que é preciso fazer a reforma da Previdência, porque, senão, o Brasil vai 

ficar igual ao Rio de Janeiro. Isso é de uma covardia enorme. E eu espero que essa tese não 

seja verdadeira. 

Quanto a querer congelar as minhas emendas e as de outros Deputados, é problema deste 

Governo. Agora, lembrem-se de que os maiores prejudicados são a população e os Municípios, 

que estão quebrados, já que nós vivemos uma ditadura econômica, em que os recursos estão 

centralizados no Governo Federal. Então, repito: essa estratégia comigo não vai funcionar. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

108.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/05/2017-19:24 

Publ.: DCD - 5/10/2017 - 107 POMPEO DE MATTOS-PDT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao parecer do Relator da Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, sobre alteração das regras da Seguridade Social. Protesto contra a proibição da 

entrada de visitantes nas dependências do Congresso Nacional durante a votação da proposta 

de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos 

votando na Comissão Especial da Reforma da Previdência o relatório apresentado pelo 

Relator.  

Lá, Sr. Presidente, não melhorou nada. Aliás, a situação ficou menos pior para o trabalhador 

em geral, mas ficou muito ruim para as pessoas com deficiência física ou mental, assim como 

para a viúva e o viúvo. Ficou ruim para o idoso pobre no que diz respeito ao Benefício de 

Prestação Continuada. Ficou ruim para a mulher, que tem tripla jornada, é mãe, trabalha fora, 

cuida da casa, é a primeira que se levanta de manhã e a última que se deita à noite. Ficou ruim 

para o colono, para o agricultor. Vão matar a galinha dos ovos de ouro, que é o produtor 

primário, o produtor de alimentos. O comércio está parado e os serviços estão estagnados, 



 

1402 
 

enquanto a agricultura está salvando a Pátria. Está ruim, Sr. Presidente, para o servidor 

público, para os professores e professoras, para os policiais civis, para os agentes 

penitenciários, para os agentes que trabalham na área socioeducativa de crianças e 

adolescentes. Enfim, a transição para os servidores públicos é muito pior do que a proposta 

que o próprio Governo apresentou. Como é possível fazer isso? 

O Governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores da Previdência. Só os 100 

maiores devedores devem mais de 50 bilhões para a Previdência. Se pegarmos os 500 

maiores devedores, eles devem 460 bilhões. Eu gostaria de deixar isso claro.  

Enquanto votamos lá, o Congresso Nacional está cercado! Só no Ato Institucional nº 5, só na 

ditadura, o Congresso foi cercado. Por que cercaram? O povo está indignado, e ele tem razão.  

Tudo isso é muito ruim para o País. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

108.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/05/2017-19:26 

Publ.: DCD - 5/10/2017 - 108 BETO FARO-PT -PA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de alteração nas regras previdenciárias apresentada pelo Governo 

Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, tenho andado o Estado do Pará, visitando vários Municípios - inclusive neste 

final de semana visitei os Municípios de Santa Luzia, de Tomé-Açu e de Acará -, onde vemos a 

reclamação e o clamor do povo para que, neste Congresso, votemos contra a reforma da 

Previdência, reforma que, na verdade, não é uma reforma, mas um projeto que retira o direito 

dos trabalhadores e aniquila a aposentadoria dos trabalhadores. 

Por essa reforma, os trabalhadores rurais terão que pagar continuamente, durante 15 anos, a 

sua contribuição individual. Nós não temos nem organização bancária no Brasil suficiente para 

que esses trabalhadores possam pagar pela aposentadoria. Na verdade, nós vamos excluir 

esses trabalhadores, gerando desequilíbrio na economia dos Municípios menores, porque a 
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sua economia se desenvolve, em grande parte, a partir dos recursos recebidos de 

aposentadoria e de programas sociais. 

Portanto, nós estamos aqui firmes, lutando contra essa reforma. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

111.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-18:36 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 209 WELITON PRADO-PMB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada. Declaração de voto contrário à proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB entra em obstrução. Nós somos totalmente contra o PLP 343. Nós não achamos correto 

prejudicar mais ainda os trabalhadores, os servidores públicos, os aposentados, congelar 

salários, proibir concursos públicos, proibir reajuste de salários de servidores. O PMB não 

concorda com isso. Nós defendemos o encontro de contas com relação às perdas decorrentes 

da Lei Kandir. Isso faria com o Estado de Minas Gerais e outros Estados saíssem da condição 

de devedores e passassem à condição de credores.  

O PMB é totalmente contra qualquer projeto que retire direitos dos trabalhadores, dos 

servidores públicos, dos aposentados, como os projetos relativos à terceirização, à reforma 

trabalhista e à reforma da previdência. O nosso voto nessas matérias é "não". Vamos votar 

contra a reforma da previdência. O Governo pode taxar os bancos, fazer auditoria da dívida 

pública, cobrar dos sonegadores, combater as injustiças, as superaposentadorias. O Governo 

tem mil e uma possibilidades e não precisa jogar nas costas...  

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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111.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-18:36 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 209 GIVALDO CARIMBÃO-PHS -AL 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Alerta aos servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civis e 

das Guardas Municipais sobre a necessidade de mobilização em defesa de seus interesses no 

âmbito da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu queria deixar registrado no plenário da Câmara dos Deputados um 

alerta à Polícia Civil e à Polícia Federal, no sentido de que se mobilizem para defender os seus 

interesses aqui na Câmara dos Deputados. 

Ontem foi votado o relatório da reforma da previdência. Ficaram de fora Polícia Militar, Corpo 

de Bombeiros, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ficou acordado que tirarão do texto também 

os agentes penitenciários e aqueles que trabalham em entidades de aplicação de medida 

socioeducativa. O que restou? PRF, Polícia Civil e Polícia Federal. Seria importante que esses 

setores se mobilizassem para que toda a área de segurança seja retirada da proposta e 

discutida à parte.  

Para completar, Sr. Presidente, deixo o alerta: são só três segmentos. E agora me dizem que 

há também a Guarda Municipal. Isso não é justo. Excluíram Exército, Marinha, Aeronáutica, 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e vieram agora os agentes penitenciários e os agentes das 

unidades socioeducativas. Só deixaram de fora desse grupo a Polícia Federal, a Polícia Civil, 

as Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Federal. Isso não é justo. 

Quero deixar registrada a minha posição: votei contra e votarei contra a reforma, mas é 

importante fazer este alerta, para que as categorias da segurança pública que estão incluídas 

na reforma da previdência possam se mobilizar. Vou repetir: Polícia Federal, Polícia Civil, 

Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. 

Deixo aqui registrada a minha posição, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-09:28 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 24 JULIO LOPES-PP -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Congratulações à Câmara dos Deputados pela aprovação da reforma previdenciária na 

Comissão Especial. Expectativa de aprovação da matéria em primeiro turno pelo Plenário da 

Casa. Anúncio de sanção, pelo Presidente da República, Michel Temer, de projeto de lei que 

trata da criação da Identidade Civil Nacional.  

________________________________________ 

O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, gostaria de parabenizar a Casa por ontem ter aprovado, na Comissão Especial de 

Reforma da Previdência, o primeiro momento da proposta que é a salvação da Previdência 

Social. 

Estamos salvando a Previdência, ajustando o País para um novo momento de progresso, 

desenvolvimento e emprego. Isso é motivo de felicidade para a Casa, que trará ao plenário, 

para a primeira votação, essa PEC tão importante para o Brasil. 

Quero também comentar que, esta semana, o Presidente Temer fará a assinatura de mais uma 

reforma, a da criação da Identidade Civil Nacional, que tornará a vida do brasileiro muito mais 

simples, já que, ao invés de 22 documentos, ele terá apenas 1 documento, com a fotografia 

associada à biometria, como hoje já se faz na rede bancária.  

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação da 

Casa. 

Era isso o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o seu pronunciamento pelo programa A 

Voz do Brasil. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-11:54 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 34 JOSÉ FOGAÇA-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Solicitação à Presidência de distribuição aos Deputados dos avulsos do parecer aprovado na 

Comissão Especial destinada à análise da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016, sobre alteração das regras da seguridade social. PRESIDENTE (Carlos Manato) - 

Deferimento da solicitação do Deputado José Fogaça.  

________________________________________ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

Quero apenas registrar, Sr. Presidente, a necessidade que nós Parlamentares temos de 

receber cópia do relatório aprovado na Comissão Especial que trata da reforma da previdência. 

Esse é um direito dos Deputados e uma necessidade do processo democrático parlamentar. 

Nós precisamos conhecer normativamente, ponto por ponto, o relatório aprovado, para fazer 

uma reflexão até o processo de votação. 

Obrigado a V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Agradeço a V.Exa. 

Essa solicitação é regimental. Vamos pedir à Secretaria-Geral da Mesa para disponibilizar o 

avulso aos Parlamentares. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-11:54 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 35 VALMIR ASSUNÇÃO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a proibição da entrada de visitantes nas dependências da Casa. Contrariedade 

à aprovação do parecer do Relator à proposta de reforma previdenciária na respectiva 

Comissão Especial. Denúncia de utilização da máquina pública pelo Governo Federal para 

obtenção de votos favoráveis à matéria.  

________________________________________ 
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O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, esta Casa está vivendo um período que eu acredito muito difícil. 

Primeiro, a população foi impedida de ficar aqui nas galerias. E olha que esta é uma Casa que 

representa o povo. Agora, o povo não pode entrar aqui para assistir às sessões nem nas salas 

das Comissões, nem em lugar algum. 

Afinal de contas, esta Casa representa o que mesmo? Ou o que esta Casa quer aprovar aqui 

que não permite que o povo possa acompanhar? O que esta Casa quer aprovar e que povo 

não pode ver? 

Na sala da CPI do INCRA e da FUNAI não pode entrar ninguém. É como se fosse uma sessão 

secreta. Essa sessão secreta é para indiciar mais de 100 lideranças no Brasil, inclusive o 

Presidente do Conselho Indigenista Missionário - CIMI. 

A Câmara está toda cercada, para que não haja nem manifestação nas ruas. É um absurdo o 

que nós estamos vivendo! E tudo isso por quê? Porque o Governo mandou para esta Casa 

uma série de projetos para tirar direitos do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora.  

Ontem, aprovaram a reforma da previdência na Comissão. Vai vir para o plenário. E, para 

conseguir aprovar essa proposta, deram uma série de Ministérios e cargos, para pressionar os 

Deputados a votar a favor da reforma. Alguns aceitaram a chantagem do Governo. Mas eu 

tenho certeza de que o povo não vai reelegê-los em 2018.  

Não é possível representar e defender o povo e, ao mesmo tempo, ficar submisso ao Governo 

golpista de Michel Temer. Não dá! Não dá para fazer tanta maldade com o povo brasileiro! Foi 

justamente o que fez este Congresso Nacional ontem, na Comissão da Reforma da 

Previdência: tirou direitos dos brasileiros.  

Nós não podemos aceitar isso, Sr. Presidente. Nós precisamos de uma Câmara dos 

Deputados que de fato represente e defenda o povo, e não os seus próprios interesses, os 

seus cargos. O está acontecendo aqui em Brasília hoje é exatamente isto: o Governo oferece 

um monte de cargos para que uma parte dos Deputados vote nas suas propostas, nas suas 

medidas. Essa é a grande verdade. Na votação da reforma trabalhista, os Deputados da 

chamada base do Governo que não votaram a favor perderam seus cargos. Para que esses 

Deputados tenham os cargos de volta, é preciso votar a favor da reforma da previdência. Essa 

é a grande a realidade. E alguns se submetem a isso.  

Nós temos de estar submetidos à vontade do povo brasileiro, não à vontade do Sr. Michel 

Temer, não à vontade deste Governo golpista. Infelizmente, há muitos Deputados que gostam 

de um carguinho aí e por isso votam a favor de propostas que retiram direitos da classe 

trabalhadora.  

A minha expectativa é que não haja 308 votos aqui para aprovar essa reforma. Nós vamos 

lutar, e o povo tem de ir para as ruas para impedir que essa reforma seja aprovada aqui na 

Câmara dos Deputados. 

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

Eu gostaria de saber se V.Exa. concordou com o que os agentes penitenciários fizeram aqui, 

na semana passada.  
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-12:18 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 41 LUIZ COUTO-PT -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento ao orador de moções de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade social, pela Vereadora Fabiana Régis, 

da Câmara Municipal de Cabedelo, e por membros da Câmara Municipal de Rio Tinto, Estado 

da Paraíba. Inadmissibilidade da suspensão, por Juiz Federal, das atividades do Instituto Lula. 

Nota do Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Cardeal Sergio da 

Rocha, intitulada O grave momento nacional, sobre o desprezo a princípios éticos e morais por 

agentes públicos e privados.  

________________________________________ 

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

gostaria de registrar dois ofícios: um da Câmara Municipal de Cabedelo, da Vereadora Fabiana 

Régis, do PDT, que é uma moção e um voto de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição 

nº 287; o segundo, da Câmara Municipal de Rio Tinto, tem a mesma propositura. Nesse 

sentido, peço o registro dos ofícios nos Anais da Casa. 

Mas, Sr. Presidente, os golpistas estão cheios de alarme, com medo, porque sabem que, em 

2018, o Lula volta para governar este País.  

Estão agora querendo desqualificar a ação de um Presidente que tirou milhões de brasileiros 

da miséria, que fez este País ser reconhecido internacionalmente. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que, se aquele juiz fechou o Instituto Lula, tem que fechar 

o Palácio do Jaburu, tem que fechar o Palácio do Planalto, porque a cada momento atividades 

criminosas ali acontecem, de compra de voto, de mudar posição, de acabar com os direitos dos 

trabalhadores. Ao fechar a instituição, o juiz substituto fez algo que nem o Ministério Público 

solicitou. Ou seja, estão querendo agora arrasar com o Instituto Lula e também com o nosso 

Presidente. 

E tem razão o jornalista Kennedy Alencar quando diz que "Fechar Instituto Lula é decisão 

absurda e parcial". Não dá para aceitar. 

No tempo que me resta, Sr. Presidente, quero apresentar nota da CNBB, O Grave Momento 

Nacional. "Descrença pode levar a solução radical na política", diz o Presidente da CNBB, 

Cardeal Sergio da Rocha. E diz: 
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"O que está acontecendo com o Brasil? Um País perplexo diante de agentes públicos e 

privados que ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, base indispensável de uma 

nação que se queira justa e fraterna. 

O desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre interesses públicos e privados, razão 

primeira dos escândalos da corrupção. 

Urge, portanto, retomar o caminho da ética como condição indispensável para que o Brasil 

reconstrua seu tecido social. Só assim a sociedade terá condições de lutar contra seus males 

mais evidentes: violência contra a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de drogas e outros 

negócios ilícitos, excessos no uso da força policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação 

dos bens públicos, abuso do poder econômico e político, poder discricionário dos meios de 

comunicação social, crimes ambientais etc. 

Sr. Presidente, peço que seja dada a devida publicidade nos meios de comunicação desta 

Casa à íntegra do documento da nota do CNBB. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR. 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 

OFÍCIO CIRCULAR GPC/SL Nº 067/2017. 

Cabedelo (PB), em 29 de março de 2017. 

Ao Excelentíssimo Senhor 

LUIZ COUTO 

MD. Deputado Federal 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

BRASÍLIA/DF 

Assunto: moção de repúdio. 

Senhor Deputado, 

Sirvo-me do presente, para comunicar-lhe, que na Sessão Ordinária do dia 28 de março do 

corrente ano, foi aprovada pelo Plenário desta Casa Legislativa, proposição da lavra da ilustre 

Vereadora Fabiana Régis - PDT, consignando em Ata moção com "Votos de Repúdio" a 

Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287/2016 da "Reforma da Previdência", nos termos 

do Requerimento nº 029/2017, conforme cópia anexa. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me, 

Cordiaimente, 

Ver. LÚCIO JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO 
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PRESIDENTE 

 

REQUERIMENTO Nº 029/2017 

(Da Vereadora Fabiana Regis) 

Senhor Presidente, 

REQUEIRO a Vossa Excelência, na forma regimental e após ouvido o Plenário, que seja 

consignado na Ata dos nossos trabalhos moção com "Votos de Repúdio" à Proposta de 

Emenda Constitucional - PEC 287/2016 que refira direitos dos trabalhadores em especial 

daqueles que recebem um salário mínimo e das agricultoras e agricultores familiares, que são 

responsáveis pela produção de aproximadamente 70%(setenta porcento) dos alimentos que 

vão à mesa do povo brasileiro. 

Como representante do legislativo do Município, manifestamos extrema preocupação com a 

chamada "Reforma da Previdência". Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo 

atual governo à Câmara dos Deputados, que prevê, entre outros pontos, a mudança na idade 

mínima das aposentadorias, que passa a ser de 65 anos, indistintamente para homens e 

mulheres, das áreas urbana e rural. Tal mudança representa um aumento significativo na idade 

mínima de aposentadoria de 05 anos para homens e 10 anos para mulheres. 

Estudos comprovam que em muitas regiões de país, especialmente do Norte e Nordeste, a 

expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Além disso, igualar a idade mínima de 

aposentadoria entre homens e mulheres é uma grande injustiça, pois a maioria das mulheres 

brasileiras tem a chamada dupla jornada, ou seja, trabalham fora e depois em casa, cuidando 

dos afazeres domésticos. Portanto, nada mais justo que as mulheres se aposentem antes, 

como determina a atual legislação e se repete e inúmeros países pelo mundo. 

Outro grave ponto da "Reforma" proposta pelo atual governo, estabelece a obrigatoriedade de 

contribuição de 49 anos com a Previdência, para que o trabalhador ou trabalhadora tenha 

direito à aposentadoria integral. A atual legislação estabelece 25 anos, ou seja, quase a 

metade. Na prática, essa medida representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte 

da população brasileira que, para se aposentar com salário integral aos 65 anos, terá que 

começar a trabalhar aos 16 anos de idade, com carteira assinada e contribuições permanentes 

durante esse período. 

Sob o pretexto da "sustentabilidade" do Sistema Previdenciário, a PEC 287/2016 representa 

um enorme retrocesso num país com profundas desigualdades e diferenças. A médio e longo 

prazos representará o aprofundamento da crise econômica e social que aflige milhões de 

brasileiros. 

Em contraposição ao falso dilema do déficit da previdência, consideramos que existem outras 

formas de enfrentá-lo, que não a retirada de direitos conquistados com sacrifício pelo povo 

brasileiro, ao longo das décadas. O combate a sonegação e a corrupção, como forma de 

garantir o aumento da receita líquida do sistema de seguridade social; a utilização dos recursos 

arrecadados pela previdência para sua finalidade e não para custear outros encargos do 

governo, principalmente o pagamento dos encargos da dívida pública. 

Assim, reitero aqui o nosso compromisso, enquanto vereadora de Cabedelo na defesa 

intransigente da previdência pública e universal, a fim de garantir no futuro uma aposentadoria 
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digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, dos grandes centros urbanos e das 

áreas rurais. 

REQUEIRO AINDA, que se dê ciência do fato da manifestação desta Casa Legislativa ao aos 

excelentíssimos deputados e senadores, para que tomem conhecimento deste Ato e não votem 

a favor da proposta, encaminhada pelo Governo Federal, para a Reforma da Previdência 

Social, com endereço no Palácio do Congresso Nacional - Praça dos 3 Poderes, Brasilia - DF, 

70160-900. 

Plenário "Luiz de Góes", em 22 de Março de 2017. 

Fabiana Monteiro Regis 

Vereadora 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

Casa Ponciano Pessoa 

RESOLUÇÃO Nº. 002/2017. 

Dispõe sobre a posição em defesa da Previdência Social Rural, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB, no uso de suas atribuições, 

faz saber que o PLENÁRIO, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução: 

Art. 1º - Se posicionar firmemente em defesa da previdência social rural, e favorável à 

manutenção das atuais regras de acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios 

previdenciários e assistenciais, entre as quais se destacam à diferença de idade para a 

aposentadoria por idade, aos 55 anos, para as mulheres e 60 anos para os homens; carência 

de 15 anos no exercício da atividade para acesso à eposentadoria; contríbuição dos 

agricultores e agricultoras familiares para à previdência social tendo por base a incidência de 

uma alíquota sobre a venda da produção; possibilidade de acumulação de aposentadoria e 

pensão por morte, e vinculação dos benefícios previdenciários e assistencial (BPC/LOAS) ao 

valor do salário mínimo. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO - PB, em 19 de abril de 2017. 

Severino Alves Pessoa 

Presidente 

 

55º AG: Nota da CNBB - O grave momento nacional 

04/05/2017 Destaque Deixe um comentário 187 Views 

"Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça" (Mt 6,33) 
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, por ocasião de sua 55ª Assembleia Geral, 

reunida em Aparecida-SP, de 26 de abril a 5 de maio de 2017, sente-se no dever de, mais uma 

vez, apresentar á sociedade brasileira suas reflexões e apreensões diante da delicada 

conjuntura política, econômica e social pela qual vem passando o Brasil. Não compete à Igreja 

apresentar soluções técnicas para os graves problemas vividos pelo País, mas oferecer ao 

povo brasileiro a luz do Evangelho para a edificação de "uma sociedade à medida do homem, 

da sua dignidade, da sua vocação" (Bento XVI - Cantas in Veritate, 9). 

O que está acontecendo com o Brasil? Um País perplexo diante de agentes públicos e 

privados que ignoram a ética e abrem mão dos princípios morais, base indispensável de uma 

nação que se queira justa e fraterna. O desprezo da ética leva a uma relação promíscua entre 

interesses públicos e privados, razão primeira dos escândalos da corrupção. Urge, portanto, 

retomar o caminho da ética como condição indispensável para que o Brasil reconstrua seu 

tecido social. Só assim a sociedade terá condições de lutar contra seus males mais evidentes: 

violência contra a pessoa e a vida, contra a família, tráfico de drogas e outros negócios ilícitos, 

excessos no uso da força policial, corrupção, sonegação fiscal, malversação dos bens públicos, 

abuso do poder econômico e político, poder discricionário dos meios de comunicação social, 

crimes ambientais (cf. Documentos da CNBB 50- Etica, Pessoa e Sociedade - n. 130) 

O Estado democrático de direito, reconquistado com intensa participação popular após o 

regime de exceção, corre riscos na medida em que crescem o descrédito e o desencanto com 

a política e com os Poderes da República cuja prática tem demonstrado enorme 

distanciamento das aspirações de grande parte da população. É preciso construir uma 

democracia verdadeiramente participativa. Dessa forma se poderá superar o fisiologismo 

político que leva a barganhas sem escrúpulos, com graves consequências para o bem do povo 

brasileiro. 

É sempre mais necessária uma profunda reforma do sistema político brasileiro. Com o 

exercício desfigurado e desacreditado da política, vem a tentação de ignorar os políticos e os 

governantes, permitindo-lhes decidir os destinos do Brasil a seu bel prazer. Desconsiderar os 

partidos e desinteressar-se da política favorece a ascensão de "salvadores da pátria" e o 

surgimento de regimes autocráticos. Aos políticos não é lícito exercer a política de outra forma 

que não seja para a construção do bem comum. Daí, a necessidade de se abandonar a velha 

prática do "toma lá, dá cá" como moeda de troca para atender a interesses privados em 

prejuízo dos interesses públicos. 

Intimamente unida à política, a economia globalizada tem sido um verdadeiro suplício para a 

maioria da população brasileira, uma vez que dá primazia ao mercado, em detrimento da 

pessoa humana e ao capital em detrimento do trabalho, quando deveria ser o contrário. Essa 

economia mata e revela que a raiz da crise é antropológica, por negar a primazia do ser 

humano sobre o capital (cf. Evangelii Gaudium, 53-57). Em nome da retomada do 

desenvolvimento, não é justo submeter o Estado ao mercado. Quando é o mercado que 

governa, o Estado torna-se fraco e acaba submetido a uma perversa lógica financista. 

Recorde-se, com o Papa Francisco, que "o dinheiro é para servir e não para governar" 

(Evangelii Gaudium 58). 

O desenvolvimento social, critério de legitimação de políticas econômicas, requer políticas 

públicas que atendam à população, especialmente a que se encontra em situação vulnerável. 

A insuficiência dessas políticas está entre as causas da exclusão e da violência, que atingem 

milhões de brasileiros. São catalisadores de violência: a impunidade; os crescentes conflitos na 

cidade e no campo; o desemprego; a desigualdade social; a desconstrução dos direitos de 

comunidades tradicionais; a falta de reconhecimento e demarcação dos territórios indígenas e 
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quilombolas; a degradação ambiental; a criminalização de movimentos sociais e populares; a 

situação deplorável do sistema carcerário. É preocupante, também, a falta de perspectivas de 

futuro para os jovens. Igualmente desafiador é o crime organizado, presente em diversos 

âmbitos da sociedade. 

Nas cidades, atos de violência espalham terror, vitimam as pessoas e causam danos ao 

patrimônio público e privado. Ocorridos recentemente, o massacre de trabalhadores rurais no 

município de Colniza, no Mato Grosso, e o ataque ao povo indígena Gamela, em Viana, no 

Maranhão, são barbáries que vitimaram os mais pobres. 

Essas ocorrências exigem imediatas providências das autoridades competentes na apuração e 

punição dos responsáveis. 

No esforço de superação do grave momento atual, são necessárias reformas, que se legitimam 

quando obedecem à lógica do diálogo com toda a sociedade, com vistas ao bem comum. Do 

Judiciário, a quem compete garantir o direito e a justiça para todos, espera-se atuação 

independente e autônoma, no estrito cumprimento da lei. Da Mídia espera-se que seja livre, 

plural e independente, para que se coloque a serviço da verdade. 

Não há futuro para uma sociedade na qual se dissolve a verdadeira fraternidade. Por isso, urge 

a construção de um projeto viável de nação justa, solidária e fraterna. "É necessário procurar 

uma saída para a sufocante disputa entre a tese neoliberal e a neoestatista (...). A mera 

atualização de velhas categorias de pensamentos, ou o recurso a sofisticadas técnicas de 

decisões coletivas, não é suficiente. E necessário buscar caminhos novos inspirados na 

mensagem de Cristo" (Papa Francisco - Sessão Plenária da Pontifícia Academia das Ciências 

Sociais - 24 de abril de 2017). 

O povo brasileiro tem coragem, fé e esperança. Está em suas mãos defender a dignidade e a 

liberdade, promover uma cultura de paz para todos, lutar pela justiça e pela causa dos 

oprimidos e fazer do Brasil uma nação respeitada. 

A CNBB está sempre à disposição para colaborar na busca de soluções para o grave momento 

que vivemos e conclama os católicos e as pessoas de boa vontade a participarem, consciente 

e ativamente, na construção do Brasil que queremos. 

No Ano Nacional Mariano, confiamos o povo brasileiro, com suas angústias, anseios e 

esperanças, ao coração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Deus nos abençoe! 

Aparecida - SP, 3 de maio de 2017. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a aprovação do parecer à proposta de reforma previdenciária na Comissão 

Especial destinada à análise do tema. Necessidade de realização de debate sobre o 

financiamento da Previdência Social. Prejuízos da reforma previdenciária aos servidores 

públicos.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

nós não queríamos, mas foi aprovado na Comissão Especial o texto da reforma da 

Previdência, o que lamentamos.  

A meu ver, o grande debate que precisava ser travado era o financiamento da Previdência 

Social. Se a questão era a idade, seria discutida a idade, mas não diminuído o valor da 

aposentadoria, não restringido o acesso à aposentadoria.  

Para se ter ideia, há 20 anos, no Rio de Janeiro, nós tínhamos 180 mil metalúrgicos e 200 mil 

bancários. Hoje, os bancários e os metalúrgicos, juntos, não somam 70 mil funcionários. O que 

era um percentual sobre a folha de 380 mil trabalhadores, hoje é um percentual sobre a folha 

de menos de 70 mil funcionários.  

Nós precisamos discutir financiamento em cima de novos dados, de novas bases, porque 

empresa com um número reduzido de funcionários obtém uma alta lucratividade. Mas, 

infelizmente, esse tema não foi debatido, e os dados que a Receita disponibilizou não são 

confiáveis. Com isso, ficou prejudicado o debate.  

O texto é ainda mais cruel com os funcionários públicos. Vamos pegar o exemplo de um 

funcionário público que nasceu em 1957 e fará 60 anos este ano. Se ele faz 60 anos em junho, 

e a reforma só for aprovada na Câmara, ele pode se aposentar. Se ele faz 60 anos em 

dezembro, e a reforma já tiver sido aprovada - eu espero que não -, caso isso ocorra, ele terá 

que trabalhar mais 5 anos. Nós teremos dois funcionários públicos que entraram no mesmo 

concurso público, com a mesma idade: um pôde se aposentar; e o outro terá que ficar por mais 

5 anos.  

Não se construiu um processo de pedágio. Foi-se simplesmente taxativo em relação a isso, o 

que produz uma enorme injustiça. Sobre essa questão o Relator precisa refletir.  

Sr. Presidente, é impossível não se criar uma regra de transição. Nós teremos funcionários 

públicos nascidos no mesmo ano: um pode se aposentar, e o outro não. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-12:36 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Resistência à retirada de direitos trabalhistas e previdenciários do povo brasileiro.  

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, primeiramente veio o golpe parlamentar que tirou da Presidência da República 

uma Presidenta eleita com a maioria dos votos do povo brasileiro. Trata-se de uma pessoa 

honesta e íntegra, que vinha conduzindo o País. Até hoje nenhuma comprovação houve de 

desvio de conduta, de recursos em contas pessoais ou no exterior. 

 

Agora nós estamos passando por um período de retirada de direitos dos trabalhadores, 

conquistados durante muitos anos. A Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, 

impediu mais investimentos na área da educação e na área da saúde, setores essenciais para 

o povo brasileiro; em seguida, com o projeto de terceirização e da reforma trabalhista, houve a 

precarização do trabalho.  

Espero sinceramente que os Parlamentares se sensibilizem com as vozes das ruas, até porque 

já ouvi aqui muitas vezes Parlamentares dizendo que iam votar nisso, porque as pesquisas 

indicam que o povo brasileiro defende essa posição. Então, hoje, nós temos uma ampla 

maioria na sociedade brasileira contra essa reforma da Previdência, assim como a maioria das 

Câmaras de Vereadores. 

Eu visitei nos últimos finais de semana o interior do meu Estado e percebi a quantidade de 

moções de repúdio, inclusive solicitação à Câmara dos Deputados, de Vereadores, de 

lideranças políticas locais para que esta Câmara possa derrotar essa reforma da Previdência. 

Essa tem sido a tônica. 

Agora temos o Projeto de Lei nº 6.442, de 2016, de autoria do Deputado Nilson Leitão, de Mato 

Grosso, que elimina qualquer direito dos trabalhadores rurais. Até o Presidente Fernando 

Henrique veio a público dizer que o projeto é horrível, não dá para seguir adiante; é voltar à 

escravidão no campo. Nós não podemos admitir esse processo de retirada de direitos que tem 

sido feito constantemente pelo Governo e pela maioria Parlamentar que constitui este 

Congresso. 

Hoje eu acompanhei a programação de alguns canais de televisão e meios de comunicação. 

Agora o medo é: "Tem que punir o Lula agora, depois puni-lo em segunda instância, para não 

deixá-lo concorrer à Presidência". Isso porque todas as pesquisas reconhecem, assim como o 
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povo brasileiro, a liderança política de Lula. Ele foi o Presidente que mais fez por este País e 

pelos pobres. Ele deu aos pobres o direito de ter ensino superior, de ter mais renda, de ter 

mais recursos, de ter crédito. Enfim, foi o Presidente que levou infraestrutura, moradia popular 

para todos os cantos deste Brasil. 

Portanto, nós não podemos admitir isso. Estamos aqui numa frente de resistência, 

conclamando o povo brasileiro a cada vez mais ir para as ruas defender seus interesses e 

direitos. 

Obrigado, Sr. Presidente.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-12:48 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 88 MAJOR OLIMPIO-SOLIDARIEDADE -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Questionamento à Presidência sobre o prolongamento da votação em curso. Repúdio à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade 

social. 

________________________________________ 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 2 

horas e 17 minutos o painel está aberto, e isso é desrespeitoso. Teria quer ser colocado o 

quórum aqui, e nós estamos simplesmente enxugando gelo. 

Mas eu vou aproveitar o tempo para dizer à população que ontem terminou o trabalho da 

vexatória Comissão Especial para avaliação da PEC 287, a PEC da vergonha, a PEC do 

extermínio. 

Foi votada e vem para este Plenário a idade mínima para aposentadoria de 65 anos para 

homem e 62 anos para mulher, com 25 anos de contribuição, e a integralidade para quem 

trabalhar por 40 anos.  

O professor que está nos acompanhando, aqueles que dizem que apoiam os professores: 60 

anos de idade, com 25 anos de contribuição, e 40 anos para se aposentar com 100% da 

média. 
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Alô, meus irmãos policiais federais, civis, policiais legislativos! Uma lei complementar ainda vai 

definir a idade mínima de aposentadoria entre 55 anos e 65 anos, com 25 anos de atividade 

policial. Essa lei complementar pode piorar a situação!  

Mulher policial: 55 anos de idade. Aumentou. Duplo pedágio para a mulher. São 25 anos de 

contribuição, se for mulher. 

Trabalhador rural: 60 anos para o homem, 57 anos para a mulher, com 15 anos de 

contribuição. Ninguém vai chegar a isso. 

Agentes penitenciários, socioeducativos, guardas municipais: vala comum, 65 anos; se 

homem, 62 anos; se mulher, com 25 anos de contribuição. E a integralidade da aposentadoria 

só acontecerá com 40 anos de contribuição, pela média. 

Pensão, inclusive referente aos policiais: 50% do salário do falecido, mais 10% por 

dependente.  

E agora nós chegamos ao momento em que a mídia está tratando desta Casa: "Quanto custa 

um Deputado? Quanto custa uma bancada? 

Está sendo noticiado neste momento o quanto se oferece de emenda, de cargo, de concessão 

de canais de rádio e televisão, de REFIS, de isenção do FUNRURAL. Como é que nós 

podemos, eticamente, aceitar isso? Qual é o preço de um Parlamentar? 

Cinco Deputados foram substituídos na Comissão Especial, porque senão o resultado seria o 

empate, ou o grupo do Governo ficaria só com um Parlamentar a mais. É vergonhoso! 

Muito embora haja todo esse oferecimento de cargos, essa vergonha, na hora em que for 

pautada essa PEC 287, eu peço a todos os meus irmãos servidores públicos brasileiros: não 

vamos alimentar o nosso carrasco! Quem está querendo nos destruir agora, nós vamos 

destruí-lo politicamente.  

Nós vamos mostrar para a população brasileira que eles são vendidos por emendas, cargos, 

concessões de rádio e televisão. Vergonha! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

109.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/05/2017-12:48 

Publ.: DCD - 5/11/2017 - 89 DARCÍSIO PERONDI-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos à Justiça Federal de Curitiba, capital do Estado do Paraná, pela convocação do 

ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva para depoimento no âmbito da operação 

Lava-Jato, da Polícia Federal. Expectativa de condenação do petista. Exaltação dos trabalhos 
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da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Aprimoramento do texto original da 

proposição. 

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

queridos Deputados, queridas Deputadas, antes de mais nada, eu quero cumprimentar a 

Justiça Federal de Curitiba. Sim! Ela chamou o ex-Presidente Lula, e ele está lá 

testemunhando. Está lá se explicando.  

Eu estou aqui há 22 anos. Quem comprou e montou uma organização epidêmica, criminosa, 

crassa, que esculhambou com o País, que acabou com a confiança do povo na classe política 

e no Executivo, foi o Sr. Lula.  

Está aí o mensalão, está aí o petrolão. A base sabe o que sofreu nas eleições, nos últimos 12 

anos no País. Vertia dinheiro. Vertia dinheiro! Foi um dilúvio de dinheiro nas campanhas dos 

Deputados do Partido Comunista, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e de outros.  

Agora ele está se explicando. Agora ele está se explicando!  

O SR. EDMILSON RODRIGUES - Cala a boca, canalha! Cala a boca, canalha! 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - Baixou em Curitiba num jatinho. Só esse voo custou 100 mil 

reais.  

(Manifestação no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (André Fufuca) - Deputado, vamos respeitar o orador na tribuna. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - O povo reagiu. O Lula, dentro de 60 dias, vai ser condenado 

pelo juiz Sergio Moro. Dentro de 30 a 60 dias. Vai pegar de 15 a 20 anos de condenação.  

Daí haverá recurso para Porto Alegre, que é o Tribunal Federal. O recurso de Porto Alegre, 

provavelmente - a Vara de Porto Alegre é dura -, deve aumentar para mais 15 anos a 

condenação, e ele será preso. 

Ele fez coisas no País. O primeiro mandato dele foi razoável. No segundo mandato, ele se 

perdeu completamente e elegeu um poste que destruiu a economia brasileira. Mas ele está 

pagando e está testemunhando hoje, o que é triste. É triste para a política brasileira ver um 

líder, Presidente da República, testemunhando sobre o ruim, o péssimo, o antiético. 

Ele está respondendo neste momento porque o Procurador disse que se montou uma 

organização epidêmica criminosa. Isso é muito triste para nós que fizemos política e para a 

democracia brasileira. Ele está lá e vai para a cadeia em 6 meses, 10 meses. Em Porto Alegre, 

vão aumentar o tempo. 

Em segundo lugar, ontem, a Comissão Especial da Previdência Pública concluiu os trabalhos. 

Foi um trabalho sério, consciente, com debates fortes entre a base e a Oposição. O Relator 

Arthur Oliveira Maia foi trabalhador. O Presidente, Deputado Carlos Marun, foi trabalhador e 

respeitou o contraditório. E ontem nós votamos. 

O relatório do projeto que nós votamos ontem, meus caros colegas, comporta muitos e muitos 

desejos e críticas que a base ouviu nas suas regiões. O projeto melhorou consideravelmente. 

O Presidente Michel, o Presidente das reformas, convicto e seguro de que precisa, disse que o 

Congresso passava a ser o senhor das reformas.  
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Quando aqui chegou a PEC dos gastos, da qual fui Relator, eu apresentei 17 propostas, sendo 

que 16 propostas melhoraram a PEC dos gastos. Então, o Relator fez dezenas e dezenas de 

reuniões nas bancadas, maiores e menores, e melhorou o projeto. 

Na área rural, ficou a aposentadoria das mulheres com 57 anos, aumentando só 2 anos, e só 

daqui a 2 anos, e a transição vai levar 20 anos. Para o homem rural, a aposentadoria ficou em 

60 anos. 

Quanto à contribuição sobre a produção, haverá uma contribuição que, por 2 anos, não será 

cobrada. Esta Casa vai decidir o valor da contribuição, que talvez seja até menor que a do 

Microempreendedor Rural - MEI, que gira em torno de 50 reais; possivelmente será menor. 

Muitas das federações dos trabalhadores na agricultura, as FETAGs, concordaram. A 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares - 

CONTAG, não, porque ela é radical, mas muitas das 27 FETAGs existentes afirmam que 

realmente o projeto melhorou. 

Com relação à contribuição, nós vamos decidir se ela vai ser mensal, semestral ou anual. 

Então, melhorou bastante.  

O que interessa para o Governo na área rural é o cadastro. 

O SR. BEBETO - V.Exa. não consultou nenhuma FETAG. V.Exa. tem medo de trabalhador! 

V.Exa. não consultou ninguém para dizer isso. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - No início, quando nós não acreditávamos que a área rural dava 

um rombo de 113 bilhões de reais... 

O SR. BEBETO - Está blefando, aí! Está blefando, rapaz! 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - O Governo arrecada 113 bilhões de reais e gasta 103 bilhões de 

reais... 

O SR. BEBETO - E, aliás, V.Exa. não tem poder para decidir sobre autonomia coletiva de 

ninguém! 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - O Governo tira do Tesouro Nacional, para cobrir o rombo na 

área rural, 103 bilhões de reais e arrecada só 10 bilhões de reais. Então, o custo é de 113 

bilhões de reais.  

Está saindo a isenção do agronegócio. Mas há a questão de que o Governo tem consciência 

de que não vai recuperar esse rombo na área rural. O rombo maior é na Previdência pública. 

Mas, na área rural, ele tem consciência de que não vai recuperá-lo; ele vai persistir. É óbvio 

que nunca passou pela cabeça do Relator e do Presidente Michel Temer tirar a aposentaria 

rural - jamais! - nem reduzir esse buraco.  

Com essa modificação na área rural, com o cadastro, vai-se diminuir as aposentadorias frias 

que existem. E todo o mundo sabe que um terço delas é judicializada, o que significa 35 

bilhões de reais do rombo.  

Com o cadastramento, aquele pessoal que trabalha na cidade e está perto dos 15 anos vai 

para o campo, se ajeita com um bom advogado - há advogados de porta de sindicato que 

visitam os colonos e conseguem que eles se aposentem. Já seriam 33 bilhões de reais, ou 

seja, metade do que se gasta com a despesa hospitalar do SUS. Então, o cadastramento é 

importante. Aí a importância da contribuição que vai cadastrar.  
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O buraco maior é na Previdência pública. É uma guerra das corporações públicas com o novo 

Brasil. São as corporações públicas que mandam, e querem continuar mandando: promotor 

que se aposenta com 50 anos, fiscal com 51 anos, policial federal mulher com 46, 47 anos, 

policial federal homem com 50 anos, juiz com 50 anos. Isso dá um buraco federal de 77 bilhões 

de reais. Aí, com a Previdência estadual, o buraco vai a 90 bilhões de reais. Isso dá 4% do PIB. 

Por isso é que falta verba para emenda parlamentar, por isso a Previdência está expulsando 

emenda parlamentar, obra de infraestrutura, saúde, dinheiro para educação, porque o gasto da 

Previdência pública principalmente é geométrico, e essa reforma limita, acaba com as 

aposentadorias precoces. Os servidores atuais vão ter uma regra de transição. Todos os 

servidores novos, o andar de cima do serviço público... 

O SR. BEBETO - "Darcísio Pinóquio" vai substituir Meirelles. 

O SR. DARCÍSIO PERONDI - ... vai ter que trabalhar 62 anos de idade mínima ou 65 anos, 

como o urbano.  

Essa é outra riqueza da reforma, acabará com as aposentadorias precoces. Quem entrar no 

serviço público será 62 anos, 65 anos. 

Repito, se nós não fizermos a reforma, a Previdência quebra. Emenda parlamentar e recursos 

para os Municípios, para a saúde, para os jovens, para as crianças e para os doentes vão ser 

expulsos dos orçamentos futuros, porque a despesa da Previdência vai subir. 

Isso é ruim para os aposentados e ruim para conseguir recursos para as políticas públicas, 

para os nossos Municípios e para as nossas regiões. Se não houver a reforma, a Previdência 

quebra. 

Obrigado. (Apupos no plenário. Manifestação no plenário: "Parabéns, Perondi!") 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Críticas a estratagema da base governista para impedimento de votação de proposta de 

emenda à Constituição sobre utilização de animais em práticas desportivas culturais. 

Inexistência de apoio de Parlamentares para aprovação da proposta do Governo Federal de 

reforma previdenciária. Contrariedade à proposição. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só 

quero falar sobre dois aspectos, rapidamente. Há Deputados, como o Deputado Arnaldo Faria 
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de Sá, que viveram aqui na época do regime militar. Nós já vimos esta Casa ser fechada de 

fora para dentro, mas estamos vendo esta Casa se fechar de dentro para fora, demonstrando 

claramente o medo do Governo de votar as propostas. 

Ontem, não houve Ordem do Dia. Hoje, ficamos quase 3 horas para votar um destaque.  

Vou dizer a verdade para os companheiros que vieram aqui acompanhar a votação da PEC da 

vaquejada: essa matéria não pode ser votada hoje, porque há cinco destaques, todos 

nominais. Se essa votação começar agora, durar 3 horas e votarmos outros quatro destaques, 

vamos terminar a sessão que horas hoje? Isso demonstra o medo. 

Aí vem o Líder do Governo, Sr. Presidente, fazer justificativas com relação às falcatruas e às 

questões que podem estar acontecendo com a Previdência. 

Estavam anunciando, na época do impeachment, Deputado Pepe Vargas, que estava o então 

Governo dando emendas e cargos para não se votar o impeachment. 

Olhem o que estão tentando fazer: estão adiando a votação da reforma da Previdência, porque 

sabem que aqui não há número suficiente para votar. Agora vão começar até com o que estava 

proibido. É emenda de 20 milhões de reais, 30 milhões, 40 milhões, é cargo aqui, é cargo ali, e 

volta-se a doar rádios. Vai demorar mais de 15 dias para se alcançar o número aqui. Os 

Deputados estão atentos, e nós vamos cobrar. A sociedade está atenta. 

Isso que foi dito pelo Líder do Governo não é verdade. As filantrópicas foram, mais uma vez, 

ludibriadas e estão sendo envolvidas na reforma da Previdência. Vão ser prejudicadas, assim 

como o trabalhador rural, assim como outros setores, nessa reforma da Previdência. 

Nós vamos deixar claro que essa aposentadoria especial que foi concedida para policiais e 

professores, por exemplo, não vai valer, porque a pessoa tem que trabalhar 40 anos para se 

aposentar integralmente, mas, se quiser aproveitar o período especial, vai ter que pagar um 

pedágio de 30%. É isso o que querem fazer com as classes especiais. 

Vamos ter a dignidade de falar a verdade aqui no plenário, para que possamos votar sem as 

pressões que foram feitas na época do impeachment e estão sendo feitas agora, para aprovar 

uma reforma que acaba com a Previdência pública brasileira! 

Essa é a verdade, Sr. Presidente.  

Vamos terminar esta votação. Vamos votar uma pauta e trazer para o plenário a reforma da 

Previdência. Nós queremos votar, para poder derrubar esse nefasto projeto que está sendo 

apresentado pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Contestação a discurso do Líder do Governo com críticas à recepção popular do ex-Presidente 

da República Luiz Inácio Luiz da Silva em Curitiba, capital do Estado do Paraná. Manobras do 

Governo Federal para a aprovação de proposta de emenda à Constituição sobre a reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, a sessão vai se encerrar logo mais, logo daqui a pouco, e não haverá 

mais tempo para deliberar sobre outro destaque. 

Eu queria dizer, Sr. Presidente, que o Líder do Governo falou, na tribuna, um monte de 

mentiras e baboseiras. E é por isso, Sr. Presidente, que agora, neste momento, milhares de 

pessoas ocupam Curitiba. Há uma vigília em todo o País para recepcionar o Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, que ostenta índices acima de 30% nas pesquisas, enquanto o Presidente 

golpista, da agenda do desmonte, não pode botar o pé fora do Palácio do Planalto. É 

prisioneiro da sua impopularidade, da sua atitude de traição à Nação, é prisioneiro da agenda 

contra o povo brasileiro, a agenda de rasgar a Constituição, que rasga a nossa a CLT. Ele é o 

Presidente que tem menos de dois dígitos de aceitação popular.  

Este é o quadro a que o País está assistindo, porque o povo brasileiro não é besta, o povo 

brasileiro sabe fazer análise, sabe comparar o que foi o passado recente com o que está sendo 

este Governo impostor, ilegítimo, que disse que resolveria todos os problemas no dia seguinte. 

Está há 1 ano só maltratando o País, só perseguindo os trabalhadores e o povo brasileiro. 

Este Governo não é recebido por ninguém lá fora, porque é um Governo que não tem 

reconhecimento de coisa alguma. Mas insiste nessa agenda perversa e sabe que não terá os 

votos para a reforma da Previdência.  

Este Plenário sabe disso, porque quem está neste plenário está acompanhando a 

movimentação das ruas, circula neste País e sabe que o povo está vigilante.  

Não adianta tentar manobrar, como tem feito, transformando esse debate num balcão de 

negócios. 

Algumas das medidas provisórias - a 756 e a 758 - são uma tentativa de acabar com reservas 

que foram estabelecidas na Amazônia, imaginando que, assim, faz um gesto para a bancada 

ruralista. Não vai virar nenhum voto. 

Faz o balcão das liberações de emenda, mas as emendas são impositivas. É um direito de 

quem está no interior receber a emenda que cada Parlamentar colocou no Orçamento. Não é 

com esse jogo que vai virar nenhum voto aqui neste plenário, porque Deputado não é bobo. 

Fazem a tentativa de acenos ao que se chama aqui Bancada da Bala, flexibilizando, abrindo 

mão do Estatuto do Desarmamento. Estão estimulando a violência, que já é absolutamente 

insuportável neste País, para atender à indústria da bala.  

Mas não vão ganhar nenhum voto, porque os Parlamentares já analisaram o desmonte. Esta 

reforma da Previdência não merece o nome de reforma, é um desmonte, acaba com a 

Previdência pública neste País.  
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"Não", Sr. Presidente! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Crítica a não realização da Ordem do Dia em sessão anterior. Defesa de intervenção federal na 

área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Posicionamento do orador a respeito 

da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, primeiro deixo um registro de estranheza. Ontem não 

tivemos Ordem do Dia aqui no plenário. Por que não tivemos? Porque havia o interesse de que 

se ficasse na Comissão até quando fosse preciso, por causa da votação da reforma da 

Previdência. Então, não poderia acontecer votação neste plenário. 

Quando há interesse, não acontece a Ordem do Dia. Às vezes clamamos por uma Ordem do 

Dia extraordinária, como a da votação da PEC da Vaquejada, que pode ser convocada logo a 

seguir, após o encerramento desta sessão, e se resolver o problema. 

Quanto à questão do Rio de Janeiro, podem votar, podem aprovar, mas ela não tem solução. O 

Rio de Janeiro é um Estado falido. É necessária uma intervenção. Quem viu o jornal da manhã 

de hoje na TV Globo percebeu o abandono da segurança pública no Rio de Janeiro. Todo 

mundo está apavorado. Não se consegue mais ter o mínimo de condição de segurança. 

Mas por que não houve Ordem do Dia ontem? Porque queriam votar de qualquer jeito a 

reforma da Previdência. Lá na Comissão ela foi votada, mas não contemplou, por exemplo, os 

guardas civis municipais. Nós vamos querer discutir isso novamente aqui em plenário. 

Não contemplou também os agentes penitenciários. Nós vamos lutar para que aquele acordo 

com o Presidente da Comissão, o Deputado Marun, seja respeitado em plenário e para que os 

agentes penitenciários sejam reincluídos novamente. Digo reincluídos porque duas vezes eles 

estavam dentro e saíram. Na última vez, inclusive, isso ocorreu de maneira sorrateira, no último 

momento, quando se iniciava o processo de votação. 

Foi graças a um destaque que nós fizemos que, pelo menos, quando se iniciou a votação, 

quando o PSDB declarou apoio, houve uma reviravolta, foi suspensa a reunião. Chamou-se o 

Líder do PSDB para mudar a posição e não permitir a aprovação daquele destaque que 

garantia a inclusão dos agentes penitenciários antes daquele evento. Portanto, se tivesse sido 
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votado, não teria ocorrido aquele evento. Na verdade, as duas inclusões e exclusões é que 

geraram esse problema. 

A questão das professoras está muito mal colocada no texto. Foi dito que está ressalvada. Está 

ressalvada coisíssima nenhuma! Na questão dos 25 anos, a nova forma de contribuição, há 

uma escala, que a muito custo foi conseguida, para entrar em vigor a partir de 2020, e meio 

ano a cada ano até chegar aos 25 anos. 

Quanto à questão do Benefício de Prestação Continuada - BPC, depois de muita luta, 

acertamos que só entrará em 2020 o prazo de 68 anos, sendo inicialmente de 66 anos; no ano 

subsequente, de 67; e, no outro ano, de 68 anos. 

São questões que ainda precisam ser aprimoradas. É impossível se admitir a cumulatividade 

da pensão e da aposentadoria com apenas dois salários. Isso é exclusão! Nós não podemos 

admitir que uma PEC como essa faça tanta exclusão de direitos. 

Inicialmente a proposta do Governo era a de que a pessoa tivesse 49 anos de contribuição 

para ter direito à aposentadoria integral, pela média, não pela integralidade. Agora, são 40 

anos. Mas caiu um patamar, porque, a partir dos 25 anos, já se tinha direito aos 70%; agora, 

para ter direito a 70%, serão mais 5 anos (1,5%), mais 5 anos (2%) e mais 5 anos (2,5%). É 

uma conta totalmente confusa, totalmente complicada, para prejudicar, sem dúvida nenhuma, 

todos os servidores. 

No caso dos servidores, a proposta do Governo previa regra de transição. O Relator retirou 

essa regra de transição, e nós queremos buscá-la. 

Em relação à questão de se excluir, não é possível a forma como está nessa PEC, que é 

meramente financista. Serve para atender a questão financeira. É o desmonte da Previdência 

pública para fazer, descaradamente, o jogo da privada. 

Por isso, Sr. Presidente, vamos começar a votar logo essa PEC, antes que possa ser feita a 

grande ação mercadológica para impedir a votação neste momento, em que certamente 

estaremos com condições de rejeitar essa PEC, que é o que queremos e iremos fazer logo que 

o Governo apresentar essa matéria a votação e permitir que possamos decidir. 

Não a essa reforma! Não à previdência privada! Essa PEC não é aquela que interessa à 

população! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Orientação da respectiva bancada de requerimento de detaque para votação em separado do 

art. 8º do Substitutio apresentado ao Projeto de Lei Complementar nº 343, de 2017, que institui 

o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Posicionamento do PMB 

contrário às propostas de reforma previdenciária e reforma trabalhista apresentadas pelo Poder 

Executivo. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB vota "não". 

Nós somos contrários a qualquer projeto que retire direitos dos trabalhadores, ainda mais neste 

momento de desemprego, de crise. Nós não podemos responsabilizar por isso o povo, os 

servidores, os trabalhadores. Esse projeto prejudica muito inclusive quem vai realizar concurso 

público, congela salários dos servidores, proíbe reajuste, sacrifica o patrimônio dos Estados. 

Minas Gerais é totalmente contra. Nós defendemos o encontro de contas com a Lei Kandir. 

Nós deixaríamos de ser um Estado deficitário e passaríamos a ser um Estado credor da União. 

O PMB vota "não". Nós votamos contra qualquer outro projeto que retire direitos do conjunto 

dos trabalhadores e dos servidores públicos. 

Nós somos contra a terceirização, contra a reforma trabalhista. O PMB é totalmente contrário à 

reforma da Previdência, que tenta penalizar as pessoas mais pobres. Nós podemos taxar os 

bancos, fazer auditoria da dívida pública. Há outras formas. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Manifestações contrárias à reforma previdenciária em debates e audiências públicas sobre o 

tema, com a participação do orador, em Municípios paranaenses. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (Rede-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

não podemos nos desviar do foco. Hoje, nós temos que dar enfoque para as discussões que 

podem mudar a vida das pessoas. 

Eu estou visitando os Municípios paranaenses, e lá na cidade de Pitanga, no interior do 

Paraná, com a Câmara Municipal lotada diante da excelente explanação do Dr. Clemente, do 

Dr. Robson e de todos os Vereadores, de todos os agricultores, o pessoal da agricultura 

familiar foi unânime em dizer "não" à reforma da previdência, que trará miséria e prejudicará os 
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mais pobres. A população de todo o Brasil está de olho nisso, e Pitanga deixou o seu recado 

ao dizer que não aceita que nós tenhamos a ousadia de retirar direitos.  

Fica registara aqui essa mensagem, para que todos os Deputados se atentem para isso, 

porque a população não aceitará aqueles que venham a trair o povo mais humilde.  

Sr. Presidente, eu participei de uma audiência pública sobre a reforma da previdência na 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB de Palmas, no interior do Estado do 

Paraná, que lotou a sede da instituição.  

O evento, promovido pela OAB com o apoio do Vereador Paulo Bannake, com a força política 

do nosso ex-Vereador Alemão, com a participação e mobilização do Vereador Lagarto, reuniu o 

Presidente da Subseção, acadêmicos, professores, a população, que disseram "não" à reforma 

da Previdência. 

Então, Palmas, no Estado do Paraná, também deixa o seu recado de que não aceitará aqueles 

que traírem a população.  

Não desviem o foco! Não tenham coragem de trair o povo!  

"Não" à reforma da previdência!  

________________________________________ 
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Omissão da reforma previdenciária no tocante aos trabalhadores com invalidez. Anúncio da 

atuação do orador, na votação da matéria em Plenário, pela garantia de direitos previdenciários 

específicos para categorias de trabalhadores.  

________________________________________ 

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

Presidente, entre as injustiças cometidas na PEC da Previdência, não se tratou dos 

aposentados por invalidez, que estão abandonados à própria sorte. Há uma PEC sobre essa 

matéria, aprovada por esta Casa, que está na gaveta do Senado. 

Não se tratou também da aposentadoria dos deficientes. Há uma lei específica para essa 

finalidade. Não foi admitida também a chamada fórmula 85/95. Na verdade, a PEC da exclusão 

retirou muitas conquistas históricas obtidas por esta Casa. Todas elas foram suprimidas nesta 

reforma da previdência. 
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Quero lembrar que, quando a matéria vier a Plenário, nós teremos que garantir - eu já alertei 

sobre isto aqui - os guardas civis municipais, os agentes penitenciários, os aposentados por 

invalidez, as professoras. 

Dizem que as professoras foram excluídas da reforma. Elas não foram excluídas! Foram 

colocadas de uma forma que pode ser interpretada como prejudicial à condição delas. 

Portanto, chamo a atenção para o fato de que haverá necessidade de nós, com muito cuidado, 

verificarmos aquilo que foi aprovado na Comissão Especial; aliás, adredemente preparada para 

que fosse apurado aquele resultado. Se não tivessem sido feitas alterações, se não tivessem 

sido retirados cinco componentes, o resultado teria sido inverso. 

Mesmo assim, nós tivemos de fazer valer a força daqueles que restaram para impedir a 

aprovação da maneira como estava, sem deixar de citar também a falta de regra de transição 

para os servidores. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 
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Sumário 

Apoio à realização das reformas trabalhista e previdenciária. Importância do resgate da 

confiança dos investidores nacionais e internacionais, para a geração de novos empregos no 

País.  

________________________________________ 

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

gostaria de, mais uma vez, dizer aos meus colegas Deputados e às minhas colegas Deputadas 

da importância do nosso trabalho.  

Com as reformas que estamos trabalhando e que estamos aprovando, na medida do possível, 

a reforma trabalhista, os mais de 58 pontos que, nos últimos 10 meses, o Presidente mandou 

para esta Casa, nós já conseguimos fazer com que recuperássemos parte da confiança da 

sociedade brasileira, em especial a dos investidores. 

Estão aí a inflação e os juros caindo. Com certeza absoluta, com a reforma da previdência, que 

nós aprovamos ontem, nós vamos dar tranquilidade para os aposentados, para os pensionistas 

e para aqueles - são quase 32 milhões de brasileiros - que dependem da aposentadoria. O que 

nós estamos fazendo aqui e vamos continuar fazendo é permitir que todos os que já estão 
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aposentados ou que irão se aposentar nos próximos anos tenham a certeza de que irão 

receber o seu recurso. 

Então, é muito importante o trabalho da Oposição. Eles têm mais é que fazer o que estão 

fazendo, até porque eles governaram o País nos últimos 13 anos, quebraram o nosso País, 

deixaram o Brasil de joelhos. Agora, nós e o Presidente Michel Temer, juntamente com os 

Deputados e com os Senadores, estamos, sim, fazendo com que o Brasil se recupere, 

recupere a sua imagem perante o mundo, perante os investidores nacionais e internacionais.  

Que possamos gerar a quantidade de empregos necessários, que são 14 milhões de 

empregos. Quem vai gerar esses empregos são os investidores, os empresários. Eles só vão 

investir no País que tenha uma segurança jurídica, que tenha uma segurança que realmente 

não vai quebrar. E o que nós estamos fazendo aqui é trabalhar para isto: fazer uma reforma da 

previdência justa, com equilíbrio, para que realmente salvemos o Brasil e também protejamos 

os que irão se aposentar. 

Era isso, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA RECLAMAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reclamação sobre a não realização da Ordem do Dia na sessão anterior com vistas à votação 

de parecer na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Ponderação acerca da atitude 

de agentes penitenciários durante reunião do colegiado. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria fazer uma reclamação a V.Exa. Não poderia ontem não ter havido a 

Ordem do Dia. Não houve Ordem do Dia por interesse nos trabalhos de uma Comissão. Não 

se pode agir desta maneira: uma vez que interessam os trabalhos de uma Comissão, não se 

faz a Ordem do Dia da sessão plenária. Eu acho que não há necessidade desse desgaste 

todo, até porque já foi anunciado hoje que a matéria só virá ao plenário na semana 

subsequente. Então, não havia necessidade de ficarmos o dia inteiro ontem sem realizar a 

Ordem do Dia, para permitir a votação na Comissão da Reforma da Previdência. 

Em relação à atitude dos agentes penitenciários, eu sou membro da Comissão Especial e 

quero informar a V.Exa. que o Relator colocou os agentes penitenciários no primeiro relatório e 

os retirou antes da votação. No segundo relatório, S.Exa. voltou a incluir os agentes 
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penitenciários e, antes da votação, ele os retirou. Na verdade, Sr. Presidente, houve - V.Exa. 

tem razão - excesso dos agentes penitenciários, mas a provocação foi muito grande. 

Durante a votação na Comissão Especial, o PSDB chegou a encaminhar voto favorável à 

matéria relativa aos agentes penitenciários - o Deputado está presente aqui, Giuseppe Vecci -, 

depois a reunião foi suspensa por mais de 1 hora, até chegar o Líder do PSDB e impedir o 

apoio do partido àquela matéria. Os agentes penitenciários se excederam - V.Exa. tem razão, 

repito -, mas as provocações feitas pela Comissão também têm que ser levadas em 

consideração. 

Era isso o que eu tinha a dizer a V.Exa. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Artigo de Demétrio Magnoli, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, sobre divulgação de carta 

por alunos do Colégio Santa Cruz, de São Paulo, em defesa da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o direito público subjetivo à educação de qualidade, pública e gratuita, 

é requisito para a efetivação de uma série de direitos ligados à democracia, como o exercício 

de uma cidadania crítica, a escolha consciente de representantes políticos, o acesso à 

informação e tantos outros direitos que dependem de uma formação crítica e emancipadora. 

De fato, o máximo objetivo de uma educação que se pretenda emancipadora é a formação 

crítica da pessoa, para que se posicione no mundo e possa transformá-lo. 

O colunista da Folha de S.Paulo Demétrio Magnoli, no último 29 de abril, abre assim a sua 

coluna: "A missão do professor é ensinar a pensar, não catequizar sobre o certo e o errado. 

Uma carta divulgada por 14 alunos do Colégio Santa Cruz, criticando a adesão de seus 

professores à greve geral, evidencia que eles aprenderam". 

Após uma série de escolas privadas de São Paulo cancelarem as aulas de sexta-feira, 28 de 

abril, por causa da adesão dos seus professores ao chamado de greve geral, um grupo de 14 

alunos do Colégio Santa Cruz, escola tradicional da Zona Oeste de São Paulo, divulgou uma 
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carta defendendo a reforma da Previdência e cobrando lucidez dos seus professores. No meu 

sentir, é muita maturidade de um educando quando cobra responsabilidade dos seus próprios 

mestres, como que clamando por coerência quando a prática contradiz a teoria. 

Conforme denunciou o jornalista, os alunos criticavam seus mestres por apelarem a "noções 

generalistas de justiça social" e pautarem-se "em um maniqueísmo exacerbado", adotando 

uma "forma de pensar" que "simplifica e empobrece o debate" sobre a reforma previdenciária. 

Para os discentes, seus mestres caíram no discurso fácil do sindicalismo, em vez de buscar 

abaixo da superfície as causas reais do estado de coisas que solapa a dignidade da Nação 

brasileira. 

Permitam-me, nobres pares, ler dois parágrafos da carta desses 14 estudantes: 

Além disso, o Brasil já gasta uma porcentagem maior do PIB em Previdência do que a média 

da OCDE, mesmo sendo um país relativamente jovem. Com o envelhecimento do país, que 

ocorre a passos largos, segundo o IBGE, os improcedentes 13% do PIB gastos pelo Brasil só 

tendem a aumentar. Não obstante, o número proporcional de pessoas economicamente ativas 

tende a diminuir. Ou seja, enquanto a expectativa de vida só aumenta e a população em geral 

só envelhece, parece razoável aos professores que as regras se mantenham as mesmas. 

Ao dificultar a aposentadoria por tempo de contribuição, a reforma previdenciária contribui para 

a diminuição da desigualdade no Brasil, visto que, no geral, quem se aposenta antes dos 65 

anos são os mais ricos, em decorrência da dificuldade dos mais pobres de serem empregados 

com carteira assinada de maneira regular. Segundo o DataPrev, o valor médio concedido por 

tempo de contribuição é de mais de 2 salários mínimos, enquanto o concedido por idade 

supera por pouco a faixa de 1 salário mínimo. 

Demétrio Magnoli, o articulista da Folha, resumiu muito bem a sua análise ao mostrar que 

muitos de nós, brasileiros, muitas vezes somos mais ávidos por direitos individuais, alguns 

travestidos de mordomias, do que por direitos sociais universais. Lutamos por repasses em 

moeda sonante, na forma de aposentadorias precoces, pensões especiais, bolsas, multas 

rescisórias, passes livres, cestas básicas, uniformes escolares, faltas abonadas, cotas raciais, 

meia-entrada. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 
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Anúncio de realização da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Boas-vidas aos 

Prefeitos Antonio José Bianchin, de São José do Ouro; Aldir Zanella da Silva, de Barracão; e 

Constantino Orsolin, de Canela, em visita à Câmara dos Deputados. Encontro do orador com o 

Chefe de Gabinete do Ministro de Minas e Energia e com o Diretor-Geral da Agência Nacional 

de Energia Elétrica - ANEEL para discussão do custo da energia elétrica. Reunião do PMDB do 

Rio Grande Sul com gestores municipais e lideranças do partido para esclarecimento sobre as 

reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 

Carlos Manato, inicialmente quero desejar uma boa semana e um bom trabalho aos meus 

colegas Deputados e Deputadas. Vamos torcer para que façamos votações importantes e para 

o bem do nosso País.  

Estamos na semana da Marcha dos Prefeitos. Gostaria de dizer que estou recebendo aqui, 

com muita satisfação, a visita do Sr. Antonio José Bianchin, Prefeito da cidade de São José do 

Ouro, e também do Sr. Aldir Zanella da Silva, Prefeito da cidade de Barracão.  

Os Prefeitos estão vindo a Brasília em busca de emenda, apoio e ajuda para investimentos na 

área de infraestrutura, saúde, educação, esporte. E os nossos Ministros e os meus colegas 

Deputados e Deputadas vão ter a satisfação de receber aqui aqueles que são responsáveis 

pelo bom andamento do nosso País: os prefeitos e vereadores, que estão nas comunidades.  

Então, sejam bem-vindos aqui o Prefeito Antonio e o Prefeito Aldir! 

Também recebi a visita do Sr. Constantino Orsolin, nosso Prefeito de Canela; do Sr. Abrelino 

Dal Bosco, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul; do Sr. Volmar 

Veadrigo, da cidade de Caxias do Sul; e do nosso amigo e empresário Humberto Tomé, 

Diretor-Presidente da Tomé Indústria de Autopeças, da cidade de Caxias do Sul. 

Hoje de manhã, já tivemos uma audiência com o Chefe de Gabinete do Ministério de Minas e 

Energia, para tratar de assuntos relacionados ao custo da energia elétrica. Infelizmente, a ex-

Presidente Dilma, nos últimos 3 anos, havia dado um desconto muito grande nas tarifas de 

energia elétrica, para ganhar a eleição. E, depois que ganhou, ela teve que aumentar o custo 

da energia em mais de 100%. Nós ainda estamos pagando essa conta, o que está 

inviabilizando a nossa indústria. 

Mas temos caminhos a seguir. Estamos no debate, no diálogo. Hoje à tarde, vamos ter uma 

importante audiência com o nosso Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, para tentar achar soluções para que as nossas indústrias continuem o seu trabalho 

importantíssimo na geração de empregos. 

Também quero dizer que, no sábado, estivemos em um encontro do PMDB da nossa região, 

liderados pelo nosso Presidente do PMDB do Rio Grande do Sul, o Deputado Alceu Moreira, 

juntamente com o Deputado Darcísio Perondi, que contou com prefeitos e lideranças do PMDB 

da Serra Gaúcha. Foi um encontro muito importante, em que fomos esclarecer sobre a reforma 

da Previdência, sobre a reforma trabalhista.  

É isso que temos que fazer: conversar com as pessoas, dialogar e mostrar aquilo que estamos 

fazendo de importante para salvar a Previdência.  

Temos que ter a consciência de que o Presidente Temer, o Ministro Henrique Meirelles e nós 

estamos fazendo, juntamente com a sociedade, um projeto para salvar a Previdência. No 
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momento em que aprovarmos essa proposta de reforma da Previdência Social, vamos dar a 

todos os 32 milhões de aposentados e pensionistas e àqueles que irão se aposentar a garantia 

de que vão receber os seus benefícios sem problema nenhum, nos próximos anos de sua vida.  

Vamos procurar fazer uma proposta que seja boa também para aqueles que ainda vão se 

aposentar. É por isso que estamos debatendo juntamente com o Presidente Temer e sua 

equipe econômica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato. 

Muito obrigado.  

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

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária. Conveniência de 

criação de novo modelo de Previdência Social no País. 

________________________________________ 

O SR. DANIEL COELHO (PSDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, nós estamos vivendo um intenso debate, não só aqui no Congresso Nacional, 

mas em todo o Brasil, a respeito da reforma da Previdência, e é sobre esse tema que eu 

gostaria de falar hoje à tarde, até para explicar ao nosso eleitor e às pessoas que acompanham 

o nosso trabalho a nossa posição a respeito dessa matéria. 

Não tenho a visão às vezes demagógica ou até irresponsável de alguns que negam que existe 

um déficit, que existe um problema e que existe uma necessidade de alterar algumas regras na 

nossa Previdência, principalmente para diminuir privilégios, ou até acabar com eles, e levar o 

País a uma situação de igualdade na sua Previdência pública. Porém, o projeto que temos 
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hoje, que foi apresentado pelo Governo e já saiu da Comissão, na nossa opinião, após 

profunda análise e debates com diversos segmentos organizados da sociedade, não traz esse 

equilíbrio. 

Para aqueles que defendem um governo mais liberal, um governo mais enxuto, um governo 

que atenda à população nos seus pré-requisitos básicos de educação, saúde e segurança, 

mas que não tenha uma máquina gigantesca e cara para o País, a aprovação dessa reforma é 

exatamente a perpetuação desse modelo gigantesco de Governo, já que essa reforma 

aprofunda o sistema arrecadatório da nossa Previdência, em que, independentemente da faixa 

de renda, todos, desde aqueles que mais ganham até aqueles que ganham um salário mínimo, 

financiam as ações do Governo através de suas contribuições previdenciárias. Além disso, no 

momento em que se estabelecem, de forma linear, regras para dificultar o acesso da 

população à Previdência, terminamos aprofundando as injustiças. 

Não é correto que se estabeleça uma mesma regra para o trabalhador intelectual e para o 

trabalhador braçal, para aquele que ganha uma remuneração que dificilmente chega aos dois 

salários mínimos e que dificilmente consegue ficar inserido no mercado de trabalho após os 60 

anos de idade. 

Imaginem, Srs. Deputados, se um ajudante de pedreiro, se um auxiliar de serviços gerais ou 

um trabalhador de uma das tantas outras funções importantes para o nosso País, que tenha 

baixa remuneração e que dependa da força física, conseguiria aos 60, 61, 62, 63 anos de 

idade arrumar um emprego e continuar no mercado de trabalho exercendo a sua profissão e 

sustentando a sua família! 

(Desligamento automático do microfone.)  

O SR. DANIEL COELHO - Peço mais 1 minuto, Sr. Presidente, para eu poder fazer a 

conclusão. Agradeço, Deputado Carlos Manato. 

É por isso que colocamos aqui a nossa posição. Nós estamos abertos, sim, a fazer um debate, 

a fazer uma discussão, a aprofundar a discussão sobre a Previdência. Eu não nego o 

problema, mas não há condições de se votar um projeto desta maneira, porque sacrifica o 

andar de baixo e sacrifica a parcela da população que ganha até dois salários mínimos. 

Com as modificações que têm sido feitas, no intuito de se ganhar maioria Parlamentar, nós 

começamos a observar que a manutenção de privilégios está acontecendo. Algumas 

categorias conseguem sair dessa reforma, por conseguirem exatamente se organizar, ficando 

para o trabalhador da iniciativa privada e da carteira assinada uma conta altíssima a ser paga. 

O ideal é um novo modelo de Previdência, muito diferente deste que está colocado. Por isso, a 

nossa posição, já declarada, é contrária ao projeto hoje apresentado. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

114.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 15/05/2017-16:28 



 

1434 
 

Publ.: DCD - 5/16/2017 - 36 HELDER SALOMÃO-PT -ES 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. HELDER SALOMÃO (PT-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, povo brasileiro 

que nos acompanha através da TV Câmara, o tema que me traz à tribuna hoje é reforma da 

Previdência. 

O Governo tem se movimentado muito, porque já percebeu que não terá facilidade para 

aprovar a PEC da Reforma da Previdência. Ele sabe que não terá facilidade porque esta Casa 

- e mesmo aqueles que compõem a base aliada - já percebeu a grande insatisfação do povo 

brasileiro com a proposta de reforma da Previdência nos moldes que o Governo apresentou a 

esta Casa. 

Não estamos falando apenas de uma reforma, mas sim de um desmonte e de um grande 

retrocesso no sistema previdenciário brasileiro. Basta olharmos alguns pontos específicos para 

entender que esta proposta, na prática, vai impossibilitar que a maioria dos brasileiros consiga 

receber plenamente a sua aposentadoria. 

Se olharmos a realidade dos trabalhadores rurais do Brasil, veremos que já vivem situação 

difícil. E com essa reforma, que obrigará o trabalhador rural a pagar contribuição mínima de 15 

anos consecutivos, temos praticamente a certeza de que a maioria ficará impedida de ter 

acesso aos benefícios da Previdência. Isso é evidente! 

E imaginem que se está combinando esta reforma com a reforma trabalhista, com a 

terceirização aprovadas nesta Casa, com a precarização das relações de trabalho, com a 

descontinuidade, com a rotatividade. O trabalhador rural não tem condições de realizar, todos 

os meses, a sua contribuição. Imaginem isso durante 15 anos! Para não falar apenas dos 

trabalhadores rurais, vejamos a situação dos professores, das mulheres! Se formos além, se 

olharmos a realidade brasileira no plano internacional, veremos que a expectativa de vida no 

Brasil é muito menor, assim como é menor a qualidade de vida. 

E não podemos nos esquecer de que, no bojo da PEC da Previdência, há a previsão de 

aumento automático da idade mínima de aposentadoria, toda vez que o IBGE anunciar que 

houve aumento da expectativa de vida. 

Portanto, essa proposta do Governo precisa ser rejeitada, em defesa dos brasileiros que mais 

precisam. Essa é uma reforma que vai beneficiar o sistema financeiro, os grandes bancos, a 

iniciativa privada. Essa é uma reforma para os ricos se beneficiarem e para os pobres pagarem 

a conta. 

Por isso, nós vamos resistir nesta Casa, Deputado Luiz Couto, para que essa reforma, que 

penaliza a grande maioria do povo brasileiro, não seja aprovada, como tem defendido a CNBB, 

a OAB e tantas entidades sérias deste País. 
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Não à reforma da Previdência! Em defesa da aposentadoria sagrada do povo brasileiro! 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento da população brasileira contrário à reforma previdenciária, conforme pesquisa 

divulgada pelo site do PMDB.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

dar uma notícia que considero importante. Nesta semana, nós vamos continuar a debater o 

tema da Previdência, e o PMDB, em seu site, fez uma pesquisa para saber se o povo é a favor 

ou contra a reforma da Previdência. Pasmem, senhores, no site do PMDB, do Presidente 

Michel Temer, das pessoas que votaram, 96% optaram pelo "não"! 

Então, no site do PMDB, que é o partido que quer colocar goela abaixo do País a pior 

desgraça, que é retirar o direito à previdência, o povo foi votar, e, a cada 100 votos, 96 não 

querem a mudança, rejeitaram-na. Isso não é pouca coisa. 

Isso significa que ainda há uma esperança de nós derrubarmos essa proposta criminosa, que é 

a retirada dos direitos de previdência. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita, à Casa, do Sr. Humberto Valério Tomé, sócio da Tomé S.A. - Indústria de Autopeças. 

Encontro do orador com o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

Romeu Donizete Rufino, para discussão dos custos da energia elétrica. Balanço positivo do 

primeiro ano do Governo Michel Temer. Defesa de realização das reformas previdenciária e 

trabalhista. 

________________________________________ 

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

Deputado Carlos Manato, primeiramente, eu gostaria de dizer que estou recendo uma visita 

muito importante aqui na Câmara dos Deputados. Trata-se do Sr. Humberto Valério, da 

Indústria Tomé S.A., de autopeças. Ele está aqui para tratar de assuntos importantíssimos 

relacionados à energia elétrica.  

É uma energia que está muito cara para as indústrias produzirem. Depois que a Presidenta 

Dilma reduziu a tarifa de energia por 3 anos, até ganhar as eleições, e os reajustes ocorreram, 

o valor da energia ficou muito alto.  

Nós vamos nos reunir agora à tarde com o Sr. Romeu Donizete Rufino, Diretor-Geral da 

ANEEL, a fim de tentarmos achar uma solução para ajudar a sociedade brasileira.  

Eu gostaria também de dizer que, na última sexta-feira, o Presidente Michel Temer, juntamente 

com todos os seus Ministros, Deputados e Senadores, quando tive a oportunidade de estar 

presente, fez o balanço de 1 ano de Governo.  

O Governo Michel Temer com certeza assumiu um país quebrado e falido, um país que passou 

pelo tsunami chamado administração Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Não se 

pagavam fornecedores há 2 anos. Recursos não eram passados aos hospitais. Tratava-se de 

um país devedor.  

Nós já conseguimos pagar o que faltava aos fornecedores no ano passado e estamos com 

medidas importantíssimas. Já conseguimos recuperar parte da credibilidade com os 

investidores internacionais e nacionais.  

E agora temos as reformas, como a trabalhista, que vai dar segurança jurídica a todos os 

empreendedores, a fim de facilitar a geração de empregos; aquelas pessoas que estavam no 

mercado informal vão poder legalizar a situação. Tudo isso vai facilitar a geração de empregos, 

que é do que precisamos.  

Ao mesmo tempo, a reforma da Previdência, a salvação da Previdência, vai servir para fazer 

com que todos esses aposentados e pensionistas, que são quase 32 milhões de brasileiros, 

tenham a garantia de que, no futuro, vão receber a sua aposentadoria sem problema nenhum.  

A proposta do Governo Michel Temer é de respeito às pessoas, é de uma Previdência forte. É 

para isso que estamos trabalhando. É para isso que estamos aqui. Com muita 

responsabilidade, pensando num Brasil melhor, vamos aprovar as reformas.  
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Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Posicionamento do PSOL contrário à aprovação da Medida Provisória nº 766, de 2017, sobre a 

instituição do Programa de Regularização Tributária. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputadas e Deputados, vem para a votação uma medida provisória, a Medida Provisória nº 

766, de 2017, que é um escárnio. Prevê a possibilidade de haver um desconto, uma isenção ou 

um perdão de dívida para Parlamentares, Deputados Federais e Senadores, em torno de 3 

bilhões de reais, que são devidos à União. Foi apresentada na proposta substitutiva, na 

Comissão Especial. 

Está havendo uma queda de braço. O Presidente do Senado disse que não vai aceitar o que 

seriam os chamados "jabutis". O fato é que essa matéria foi tratada na Comissão Especial e 

vem para deliberação. 

Como se retiram de pagamento 3 bilhões de reais de empresas de Deputados Federais e 

Senadores, quando, na reforma da Previdência, que é o desmonte da Previdência pública 

brasileira, a proposta original do Governo quer retirar de quem ganha o BPC - Benefício de 

Prestação Continuada de quem tem renda per capita familiar de um quarto de salário mínimo, 

de que tem dificuldade sensorial de natureza grave? 

E a proposta original do Governo queria ampliar a idade mínima, de 65 anos para 70 anos. 

Além disso, queria que o benefício não tivesse o salário mínimo como piso, ou seja, o Benefício 

de Prestação Continuada poderia ser menor do que o salário mínimo. 

Você diz para um morador que passa por uma situação de pobreza e de miséria no Brasil que 

você vai modificar o Benefício de Prestação Continuada dele e aprova uma proposta em que 
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há a possibilidade de perdão ou de diminuição de 3 bilhões de reais de dívidas de Deputados 

Federais e de Senadores que têm empresas. Isso é um grande absurdo! 

Esse tipo de ação e de proposta é que faz com que, cada vez mais, a população brasileira 

tenha o sistema representativo nacional como falido. Só existe uma alternativa e uma solução, 

que é exatamente a ampliação dos instrumentos de participação direta da sociedade. 

A bancada do PSOL vai trabalhar para que esse tipo de absurdo não seja aprovado no plenário 

da Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária. Ineficiência da 

gestão do Presidente Michel Temer. Defesa da realização de eleições diretas no País.  

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nós gostaríamos hoje de falar da nossa preocupação com 

a aprovação, na semana passada, pela Comissão Especial, do projeto de desmonte da 

Previdência Social. Aliás, coincidiu com praticamente 1 ano de desgoverno do Brasil, levado a 

cabo pelo Sr. Michel Temer e o Sr. Henrique Meirelles, que têm provocado uma paralisação 

total da economia brasileira, o que aparece claramente nos números do desemprego. Há mais 

de 14 milhões de desempregados, numa situação de paralisia. Nenhuma empresa estrangeira 

quer investir neste País, pela absoluta fata de segurança: falta de segurança jurídica, falta de 

segurança econômica. Este Governo não propõe absolutamente nada em termos de futuro. 

Este Governo, que completou 1 ano, só sabe falar em cortar, só sabe falar em reduzir gastos, 

só sabe falar em cortar investimentos e, principalmente em cortar os direitos do povo brasileiro, 

mexer nos direitos trabalhistas, mexer na Previdência, para que o trabalhador não possa se 

aposentar. 

Eles estão gastando milhões em propaganda no rádio, na televisão, nos jornais, dando jabá 

para locutor! A dona de casa está ouvindo o seu programinha de manhã, em casa, e de 

repente aparece uma voz doce, que fala: "Não, a reforma da Previdência é boa! A Previdência 

não pode quebrar!" 

Ora, o que esse Governo pretende não é acabar com os privilégios. Não está acabando com 

os privilégios de ninguém! Está claramente impedindo que milhões de brasileiros possam se 
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aposentar, por um motivo simples: o Governo coloca a aposentadoria por idade, 65 anos para 

o homem e 62 anos para a mulher. A possibilidade de as pessoas trabalharem 35 anos e 

contribuírem 35 anos - ou 30 anos, no caso a mulher -, principalmente aqueles que começam a 

trabalhar muito jovens, com 14 ou 15 anos de idade, a possibilidade de essas pessoas se 

aposentarem não vai existir mais. Mais do que isso, ao chegarem aos 65 anos e aos 62 anos o 

homem e a mulher, respectivamente, precisarão ter contribuído por 25 anos, para poderem se 

aposentar. 

Eu frequentemente encontro pessoas, principalmente mulheres, que vêm me dizer: "Completei 

60 anos, agora vou poder me aposentar!" E quando nós vamos ver, não têm nem sequer os 15 

anos que são exigidos hoje pela lei para poder se aposentar. Por quê? Porque muitas mulheres 

trabalham no lar, muitas mulheres trabalham como empregadas domésticas e nunca tiveram 

um registro em carteira. E muitas mulheres frequentemente fazem trabalhos chamados bicos, 

onde não há registro em carteira. 

Ao aumentar para 25 anos o tempo de contribuição, esse projeto está simplesmente proibindo 

milhões de brasileiros e de brasileiras de se aposentarem. É um verdadeiro absurdo! E nem se 

fale que esse projeto, aprovado na Comissão Especial, propõe que essa idade de 65 homens 

para homens e 62 anos para mulheres seja amentada, conforme aumenta a expectativa de 

vida do povo brasileiro! 

Por fim, não contentes com isso, eles ainda querem reduzir o valor da aposentadoria. De que 

forma? Em primeiro lugar, mudando o cálculo da média para se chegar ao valor. A média, que 

considerava as melhores contribuições, agora vai considerar todas as contribuições, o que vai 

reduzir o valor. Além disso, exige que o trabalhador tenha contribuído durante 40 anos para 

obter 100% do valor da sua aposentadoria. 

E nem se diga o que estão fazendo em relação aos funcionários públicos! Muitos já estavam 

próximos de se aposentar pelo tempo de contribuição, e agora terão que trabalhar até os 65 

anos, os homens, e até os 62 anos, as mulheres. 

Portanto, Sr. Presidente, é um verdadeiro absurdo o que se faz neste País. E é o que se tenta 

fazer com a PETROBRAS, vendendo a PETROBRAS aos pedaços, entregando plataformas 

prontas, entregando campos de petróleo altamente produtivos, fazendo com que a nossa maior 

empresa seja desmontada dia após dia, em benefício das multinacionais do petróleo. 

Mas o povo brasileiro não quer suportar isso, não! O povo brasileiro não está de acordo com 

isso. O povo brasileiro está se manifestando, está indo ás ruas. Paralisou o País no dia 28 de 

abril. Vai estar numa grande manifestação aqui em Brasília no dia 24 de maio. Milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras virão a Brasília no dia 24 para protestar contra a reforma da 

Previdência e contra a reforma trabalhista. O povo brasileiro tem a clareza de que está sendo 

vilipendiado e roubado, de que está perdendo seus direitos. E é por isso que tem protestado. 

As pesquisas indicam a rejeição a esse Governo, que completou 1 ano: rejeição total e 

absoluta! Nem 9% de aprovação tem, em total desprestígio. É um Governo que faz a sua 

comemoração de 1 ano em uma sessão praticamente fúnebre, porque não é capaz de ir às 

ruas comemorar com o povo brasileiro. 

Diziam que, tirando-se a Dilma, a crise econômica acabaria. A crise econômica está se 

aprofundando e o desemprego está se aprofundando. 

Mas o povo brasileiro tem esperança. Tem esperança e está demonstrando isso, nas 

pesquisas de opinião. O único candidato que cresce consistentemente é o candidato que 
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querem interditar, que querem proibir, que querem impedir de ser candidato: o ex-Presidente 

Lula, pessoa que mostrou que este País pode andar de cabeça erguida, que este País pode 

crescer e se desenvolver, que este País pode fazer distribuição de renda, que esta Pátria pode 

ser respeitada por outros países. 

É por isso que o povo brasileiro reconhece nele essa esperança, essa esperança de 

democracia e de desenvolvimento. E é por isso que as forças mais obscuras deste País 

querem impedi-lo de ser candidato. 

A Rede Globo e outros canais de televisão e de rádio têm feito uma propaganda absurda, 

querendo criminalizá-lo absolutamente sem provas. É uma campanha diuturna, é uma 

campanha massacrante. 

Mas o povo brasileiro não compra essa ideia. O povo brasileiro não se deixa enganar, porque o 

povo brasileiro já fez a sua experiência política, está construindo o seu conhecimento político e 

está a cada dia verificando que aquelas pessoas que trabalham realmente pelo povo são as 

pessoas que são perseguidas por um pequeno grupo que tomou conta do comando da Justiça 

neste País. 

Nós precisamos libertar este País. Para isso, precisamos permitir que o povo brasileiro se 

manifeste nas urnas, Deputado Fausto Pinato, manifeste-se democraticamente. Para isso, 

esse Governo que está aí, precisa sair o quanto antes. 

Façamos neste País eleições livres e diretas, democráticas, para que o Brasil volte ao caminho 

da democracia, volte ao caminho do crescimento e do desenvolvimento nacional e volte ao 

caminho da soberania nacional, o que é importantíssimo para o nosso crescimento. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Sucesso do Governo Michel Temer. Apoio às propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária. Acerto das medidas governamentais para a retomada do crescimento 

econômico do Brasil.  

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente 

Deputado Carlos Manato, colegas Deputados e Deputadas, eu gostaria de continuar falando 

sobre a prestação de contas do Presidente Michel Temer na última sexta-feira, na presença de 
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todos os Ministros, de Senadores, de Deputados Federais. A prestação de contas foi muito 

positiva para o povo brasileiro. 

Todo mundo se lembra muito bem da recessão de 2015 e 2016 no desgoverno da ex-

Presidenta Dilma Rousseff, da inflação galopante, da falta de recursos da União para pagar 

dívidas com fornecedores, de hospitais sem receber repasse de recursos, de emendas 

parlamentares não sendo pagas, da esperança do povo brasileiro no fundo do poço. 

Neste primeiro ano do atual Governo, nós conseguimos, os Deputados e Deputadas, 

juntamente com o Presidente Michel Temer, uma recuperação da confiança da sociedade 

brasileira, em especial dos investidores. Com as medidas tomadas, a exemplo da lei do teto de 

gastos e da repatriação de recursos que estavam no exterior, nós conseguimos ganhar parte 

dessa confiança. Os recursos da repatriação serviram para saldar dívidas com os nossos 

prefeitos, pagar emendas parlamentares, liquidar restos a pagar... Ônibus entregues ainda no 

Governo Dilma, lá em 2014, uma dívida de 280 milhões somente com uma empresa, já foram 

pagos. Este é o Governo Michel Temer. 

Mas o mais importante do nosso Governo Michel Temer é a facilidade que temos de acesso 

aos nossos Ministros, aos nossos técnicos e ao próprio Presidente, um intelectual, mas um 

homem humilde, que respeita esta Casa, os Deputados, os Senadores, a sociedade em geral. 

Entidades do meu Estado, o Rio Grande do Sul, já foram recebidas pelo Presidente Michel 

Temer umas quatro ou cinco vezes.  

Este Governo está aí para dar certo!  

Agora à noite, para desespero do PT, do PCdoB, da Rede, do PSOL, foi exibida no Jornal 

Nacional uma reportagem com dados do Banco Central sobre o começo da retomada do 

crescimento do País, após 2 anos de recessão. Já houve crescimento de 1,12% no primeiro 

trimestre do ano, e há previsão de melhora, segundo afirmam os técnicos do Banco Central. 

Sr. Presidente, este é o resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação, das reformas que 

estão em andamento.  

A reforma trabalhista, já aprovada, também foi noticiada, numa matéria muito positiva sobre a 

votação que fizemos aqui. Esta reforma está dando ânimo aos empreendedores e, 

consequentemente, à geração de mais empregos. Agora a reforma está no Senado, onde, com 

certeza, será aprovada também.  

Este é o nosso trabalho!  

E quanto à reforma da Previdência, temos que deixar bem claro que o que o Presidente Michel 

Temer está querendo é que os nossos aposentados e pensionistas, que são quase 32 milhões 

de brasileiros, tenham a certeza, a confiança de que não terão surpresas no futuro, de que irão 

receber seu benefício na boca do caixa. 

Este é um Governo sério, que encara os problemas com seriedade, como faz a maioria dos 

Deputados comprometidos com o futuro do nosso País, aqueles que não querem receber salva 

de palmas de uma hora para outra, mas querem ao final do ano poder olhar para o filho, para o 

neto, para o vizinho, para o amigo e dizer: "Nós tivemos a responsabilidade de fazer a reforma 

justa". 

É o que nós estamos fazendo, com diálogo, com debate. Já foi mudado o que tinha que ser 

mudado. Estamos agora trabalhando para apresentar uma reforma justa.  
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Este é o Governo Michel Temer, o Governo do diálogo, que tem Henrique Meirelles como 

Ministro! Com certeza, estamos no caminho certo. 

Nesta Casa, Deputado Carlos Manato, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. A cada 

dia que passa, o povo brasileiro tem mais consciência de que nós queremos o melhor para o 

nosso Brasil, por isso está caindo a rejeição a quem vota a favor das reformas.  

A reforma é muito importante para o Brasil, não tenho dúvida nenhuma disso. 

Sr. Presidente, quero ceder o restante do tempo da Liderança do PMDB ao meu amigo 

Deputado Ronaldo Benedet, do PMDB de Santa Catarina. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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Saudações aos Prefeitos Municipais presentes na Casa, especialmente aos do Estado de 

Sergipe. Inevitáveis prejuízos à economia dos Municípios brasileiros como consequência de 

aprovação da proposta de reforma previdenciária em apreciação na Casa.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

gostaria de parabenizar a todas as Prefeitas e a todos os Prefeitos que aqui estiveram, nesta 

sessão, na pessoa da nossa grande companheira Moema Gramacho, do nosso partido, que foi 

Líder e Vice-Líder da bancada e que hoje falou aqui também, entre as Prefeitas e os Prefeitos.  

Quero saudar a todos, em especial os 75 Prefeitos e Prefeitas de Sergipe, grande parte deles 

aqui presentes.  

Queremos fazer um apelo aos Prefeitos, porque a crise dos Municípios vai piorar muito se for 

aprovada a reforma da Previdência Social, para que cobrem dos Parlamentares que, além de 

contribuírem com projetos que façam voltar a economia, que deve ser um novo modelo 

econômico...  

(Desligamento automático do microfone.) 
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O SR. JOÃO DANIEL - Essa questão da reforma da Previdência atingirá profundamente a 

economia dos Municípios. Ela mexerá com a economia real dos Municípios. Os Municípios já 

estão com problemas, após a aprovação da PEC 55/16, após outros projetos terem sido aqui 

aprovados. Então, é fundamental que os Municípios estejam atentos para os grandes projetos 

que estão em jogo, para o Brasil e para os Municípios. 

Saúdo a todos e espero que pensem com muita firmeza na cobrança à bancada da Câmara e 

do Senado para que não votem a atual reforma da Previdência. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

114.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 15/05/2017-19:22 

Publ.: DCD - 5/16/2017 - 80 JOSÉ GUIMARÃES-PT -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação com perda de arrecadação decorrente de renúncia fiscal prevista em medida 

provisória anunciada para parcelamento de dívidas de empregadores com o FUNRURAL. 

Defesa de rejeição da proposta governamental de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, no momento em que nós estamos votando este destaque, para 

suprimir da medida provisória um artigo que dá àqueles que já foram beneficiados com 

incentivos fiscais a chance de renegociar em 48 meses suas dívidas, o Ministro da Fazenda, 

Meirelles, anuncia que vai encaminhar para o Congresso Nacional uma medida provisória 

propondo um REFIS para a dívida do Fundo Rural dos empregadores que não pagaram a 

Previdência. 

Aliás, este é o Governo que mais editou medidas provisórias. E os arautos da transparência, 

que tanto falavam que o nosso Governo governava por meio de medidas provisórias, agora 

não dizem uma palavra. 

Pelos cálculos iniciais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o REFIS dessa nova medida 

provisória que o Meirelles anuncia gerará uma previsão de renúncia fiscal da ordem de 10 a 12 

bilhões de reais. 

Ora, para que, então, V.Exas. querem, Deputado José Carlos Aleluia, esta desgraça da 

reforma da Previdência? Eu nunca vi um negócio desses, Srs. Parlamentares. O Governo está 

na televisão todo dia fazendo propaganda enganosa da reforma da Previdência e a todo 

instante faz REFIS liberando aqueles que não pagam a Previdência para não pagarem ou 
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renegociarem as suas dívidas. Ou seja, tira com uma mão do pequeno produtor e bota no 

grande. Eu nunca vi um negócio desses, Sras. e Srs. Parlamentares! 

Está aqui o jornal O Estadão de agora, que anuncia que o Governo vai encaminhar uma 

medida provisória para esta Câmara, para que os empresários e o empregador rural não 

paguem sua dívida de 10 a 12 bilhões de reais.  

Ora, esta reforma da Previdência do jeito que vai... O Governo diz que há rombo na 

Previdência. Está aqui o verdadeiro rombo da Previdência: o empregador rural não paga a 

Previdência e agora vem o Governo fazer uma anistia para o empregador rural. Enquanto isso, 

o aposentado rural ou aquele que vai se aposentar é quem vai pagar a conta desta 

perversidade que o Governo está desenvolvendo. 

Para que, então, V.Exas. querem aprovar essa reforma da Previdência, a não ser como peça 

de marketing. A todo instante ela é depauperada. Esta é uma reforma da qual a todo instante 

tira-se um pedaço. Negociam de um lado, negociam de outro, mas o fundamental é que o 

Governo não tem voto para aprovar a reforma da Previdência. 

E o que é mais grave: ao não ter voto para aprovar a sua reforma, mostra a pouca seriedade 

da área da Fazenda. Eu não sei como é que o Ministro da Fazenda e a sua equipe econômica 

aceitam um troço desses. Não há voto para aprovar nada. E aí começam, como se diz no 

Nordeste, a depauperar, tirar pedaço por pedaço do texto original enviado para esta Casa, ou 

seja, retiram tudo dos pequenos produtores e botam tudo nas mãos dos grandes. 

Isso não é possível. Isso não é razoável. Esta reforma da Previdência é o maior engodo que já 

se fez num País em que a maior parte dos Municípios sobrevive à custa da Previdência Social. 

Os Prefeitos vieram a Brasília, e, hoje, houve uma sessão aqui nesta Câmara dos Deputados. 

Todo o mundo fica se perguntando: "Como é que eu vou sobreviver?" 

Ora! Prefeitos e Prefeitas, já imaginaram se esta reforma for aprovada, o que vai acontecer 

com esses Municípios? Vocês que são Prefeitos e Prefeitas vão quebrar, porque o Governo 

Federal não tem como aumentar o repasse dos Municípios. Sabem por quê? Porque não há 

crescimento. Se não há crescimento econômico, não há ampliação do Fundo de Participação 

dos Municípios. 

Este caminho que o Governo está tomando, esta linha de política econômica do Meirelles está 

levando o Brasil para uma encruzilhada. Não existe retomada de crescimento econômico 

fazendo o REFIS de forma desenfreada como o Governo está fazendo. Eu até fico a me 

perguntar: como é que o Meirelles, um homem do mercado, está topando fazer uma coisa 

dessas? 

Eu até acho que o olhar do Ministro da Fazenda é, evidentemente, o olhar do mercado, do 

sistema financeiro, mas quanto à reforma da Previdência todo dia há uma pressão aqui dentro, 

e eles vão lá e retiram. Hoje, foi a vez dos ruralistas exigirem do Governo Federal uma medida 

provisória do REFIS, porque senão não vão aprovar a reforma da Previdência. 

Eu pergunto aos Líderes do PMDB, do PSDB e do DEM: o que V.Exas. vão fazer com essa 

política desenfreada de gastança fiscal do Governo? E, vejam bem, diziam que a Dilma 

gastava mal. 

São nove medidas provisórias para serem votadas agora. E nem chegou aquela perigosa, que 

ainda está na Comissão Mista, que me parece que é a Medida Provisória nº 766, de 2017. 
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Por isso a população brasileira começa a se revoltar. A população brasileira não aceita essa 

PEC da Previdência, como diz uma pesquisa que o Senado está fazendo. Foi feito um sistema 

de aferição a favor ou contra a reforma da Previdência pelo site do próprio PMDB. Atenção, 

bancada do PMDB: o PMDB abriu um site para consultar se a população brasileira aceita ou 

não a reforma da Previdência. Já votaram 33.500 pessoas. Dessas, Deputados Líderes do 

PMDB, 97% se declararam contra a PEC da Previdência; a favor, só 2%. 

A população brasileira está percebendo que a cada dia o Governo faz uma propaganda para 

manter a aposentadoria, manter isso e manter aquilo, e na prática o Governo quer aprovar uma 

peça de marketing. Ele não tem votos para aprovar a reforma e fica todo dia fazendo festa em 

favor daqueles que são devedores, que não pagam a Previdência. Essas dívidas deveriam ser 

executadas. Eu nunca vi um negócio desses. 

Exatamente o Meirelles, o homem de confiança do mercado, o homem que levaria a economia 

brasileira para o caminho da retomada do crescimento, aceita uma renegociação dessas com 

os ruralistas, em que o Governo vai deixar de arrecadar mais de 10 bilhões de reais. E, aí, 

busca lá no aposentado, lá no trabalhador rural, exatamente a responsabilidade pela crise do 

sistema previdenciário brasileiro. 

É por isso, Sr. Presidente, que amanhã nós teremos uma reunião às 10 horas - eu aproveito 

para convocar todos os Deputados da Oposição -, no Auditório Freitas Nobre. Nós vamos 

discutir com as centrais sindicais a operação política Ocupa Brasília, para que, a partir do dia 

24, o Brasil todo se mobilize em Brasília para dizer "não" a esta PEC da Previdência. 

Fica aqui a nossa denúncia, Sr. Presidente, de que a equipe econômica está negociando de 

todo jeito para tentar aprovar a reforma da Previdência, que é uma enrolação, é uma 

enganação e é exatamente um duro golpe nas aposentadorias rurais dos brasileiros e 

brasileiras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 
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O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu vou repartir o meu tempo de Liderança com o Vice-Líder do 

Governo, o Deputado Julio Lopes, do PP. 

É impressionante! Ouvi os Deputados da Oposição que me antecederam nesta tribuna e 

parece que eles não governaram durante 12, 15, 16 anos. Jogaram o País numa depressão 

econômica, a pior da história, e estão desesperados. Usam pejorativos e adjetivos que não 

estão no dicionário equilibrado de qualquer escola: desmonte, desgoverno, paralisação, troço, 

golpe. É um negócio impressionante! 

Nós completamos, sim, 12 meses de Governo na sexta-feira, dos quais 8 meses foram 

definitivos e 4 meses interinos. Conseguimos sair da depressão, que significa juro altíssimo, 

inflação, desconfiança, desespero, fechamento de lojas e desemprego. O Brasil diminuiu de 

tamanho em 9% nos últimos 3 anos. Isso foi reflexo da depressão. 

Já neste trimestre vamos crescer um pouco. Paramos de cavar o buraco: fim da recessão. A 

inflação é a mais baixa desde o tempo do Plano Real. A taxa SELIC já caiu 4% e deve cair 

mais 1,25%, o que banaliza o juro bancário, e sempre leva 3, 4, 5, 6 meses para dar resposta. 

Agora, que os bancos têm que baixar o spread, os bancos têm. Eles têm, sim. E nós desta 

Casa vamos ter que enfrentar isso. 

Mas dizer que o País paralisou? As montadoras já estão exportando mais, o agronegócio está 

exportando como poucos, o varejo já começou a dar sinal. A área de serviço, sim, está 

apanhando. Não é, Deputado Julio? Por quê? Porque as famílias estão endividadas. Quem tem 

emprego está com medo de perder o emprego. E, na família, certamente alguém perdeu o 

emprego e não está comprando. 

O Fundo de Garantia está liberado. O Governo popular poderia fazê-lo e não o fez. Ele teve 15 

anos e não o fez. Os operários estão faceiros, operários que ganhavam até 10 salários 

mínimos na CLT. Eles estão faceiros. Há filas e filas na Caixa. O Presidente Michel, na sexta-

feira, foi testemunhar. 

O Governo que enterrou o País não teve coragem de fazê-lo, porque ouviu as grandes 

empreiteiras para não mexer no Fundo de Garantia. Não houve investimento. Os chineses 

chegaram e compraram áreas de energia em Goiás. No leilão dos aeroportos, as empresas 

internacionais, pagando ágio, assumiram aeroportos. Quer dizer, a PETROBRAS recuperou no 

passado, cresceu mais de 100%, e no primeiro trimestre deu 4 bilhões de lucro. Claro, acabou 

a roubalheira! 

Tenham vergonha! Respeitem o eleitor! 

O Governo Michel Temer está dando certo. Nunca iludimos ninguém. Dizíamos que iria ser 

demorada e difícil a recuperação, porque o paciente estava muito grave - muito grave! -, e é 

demorado sair da UTI. Já está começando a respirar, e o País já vive esperança. É óbvio que o 

índice de desemprego, no segundo semestre, vai estabilizar e vai abaixar. No ano que vem 

começa abaixar mais; no ano que vem a economia vai estar melhor, ainda mais com as 

reformas. 

A reforma da previdência mantém todos os direitos dos trabalhadores. É uma reforma que vai 

beneficiar os trabalhadores que ganham menos e vai pegar as aposentadorias precoces dos 

sindicatos públicos milionários, e o PT defende esses sindicatos e defende as altas 

aposentadorias. 



 

1447 
 

O Brasil vive, sim, um novo momento. Com esta Casa votando as reformas, vai cada vez mais 

se recuperando. É a esperança que sopra no Brasil, é a reconstrução com este Congresso 

Nacional acompanhando, e o País vai estar melhor no ano que vem, tenho plena convicção. 

Neste momento passo a palavra ao meu companheiro de Vice-Liderança, o brilhante Deputado 

Julio Lopes. Na quinta-feira, o Presidente Michel Temer sancionou uma lei em que S.Exa. 

trabalhou muito e que vai ajudar o País.  

________________________________________ 
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Orientação de bancada sobre o requerimento de preferência para votação da Medida 

Provisória nº 758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de 

Proteção Ambiental do Tapajós, em relação ao Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2017. 

Posicionamento do PMB contrário à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB entra em 

obstrução. Nós... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota a Minoria? (Pausa.) 

O SR. PAULO PIMENTA - A Minoria... 

O SR. WELITON PRADO - Presidente, respeite o tempo do PMB! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Como vota o PHS?  

O SR. WELITON PRADO - Presidente, respeite o tempo do PMB! O PMB está encaminhando! 

O SR. PAULO PIMENTA - Presidente, quero orientar a bancada da Minoria. 

O SR. WELITON PRADO - O PMB tem 1 minuto para encaminhar! Respeite o nosso tempo, 

por favor! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pois não, Deputado. V.Exa. tem 1 minuto. 

O SR. WELITON PRADO - O PMB orienta a bancada a entrar em obstrução. 

Não podemos admitir que, num momento de crise, o Governo faça uma desoneração, como a 

feita no ano de 2016, de mais de 200 bilhões de reais e, de outro lado, jogue a 
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responsabilidade da crise nas costas dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos 

aposentados. Isso nós não podemos admitir! 

Por isso, o PMB é totalmente contra a reforma da Previdência. O Governo tem alternativas. 

Tem que começar a fazer o dever de casa: combater a sonegação, cobrar dos devedores, 

taxar os bancos, fazer auditoria da dívida pública... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR-AM. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta semana recebemos Prefeitos para participar da XX 

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A intenção dos chefes dos Executivos municipais 

é pressionar o Governo Federal em prol de uma pauta municipalista que inclui o "encontro de 

contas" entre Governo Federal e Municípios, a redução do custeio das máquinas públicas e o 

repasse de recursos financeiros condizentes com as competências estabelecidas pelo pacto 

federativo. 

A Marcha dos Prefeitos a Brasília vai até quinta-feira e a pauta municipalista também inclui 

pleitos nas reformas da Previdência, tributária e política. Os Prefeitos são favoráveis às 

mudanças propostas pelo Presidente Michel Temer na Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC 287/16) que, segundo eles, vai gerar mais recursos nas cidades. Como pauta, os 

Municípios propõem uma ampla revisão e o parcelamento dos seus débitos previdenciários. 

Também na pauta de reivindicações, a revisão de dívidas previdenciárias dos Municípios com 

a União. Atualmente, existe um parcelamento de 60 vezes, e os Prefeitos tentam ampliar esse 

período para 240 parcelas. O pleito é que se edite ou inclua uma emenda em uma medida 

provisória para este fim. Eles querem que seja estabelecido um teto de 1% da receita corrente 

líquida, sem multa, para os Municípios quitarem débitos. A intenção é temporariamente dar um 
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fôlego para que o prefeito possa regularizar a situação do seu Município. Atualmente a 

correção é feita pela SELIC, que prevê juros bem maiores.  

Há pedidos referentes às ações diretas de inconstitucionalidade (ADINS) que promovem a 

descentralização na distribuição das receitas de royalties do petróleo, pauta que será entregue 

ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde tramitam esses processos. 

Os Prefeitos também pedem a atualização monetária dos repasses feitos pela União para 

custear programas municipais em áreas como educação e saúde. Eles buscam apoio, ainda, 

para uma proposta em tramitação (PEC nº 65, de 2015) que permite a eles apresentar 

emendas direcionando os gastos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no 

Orçamento federal. 

Além de participar do encontro, muitos se reúnem com os Deputados Federais de seus 

Estados. Receberei os Prefeitos e Vereadores do Amazonas, e vamos trabalhar juntos para 

aprovação de projetos de interesse do grupo. 

O Presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, afirmou que a 

Marcha dos Prefeitos é um espaço de lutas para definir e alertar autoridades do Executivo, do 

Congresso Nacional e do Judiciário sobre temas que garantam a conquista de autonomia pelos 

Municípios, além de mostrar ao cidadão os caminhos que os gestores municipais defendem 

como solução para enfrentar e vencer a crise que atinge todos. 

A Marcha dos Prefeitos começou com uma pequena mobilização em Brasília, em 1998. Pela 

primeira vez, gestores municipais de todo o País estiveram organizados para apresentar ao 

Governo sua pauta de reivindicações. Alguns dos itens, na época, foram o aumento do Fundo 

Participação dos Municípios (FPM) e a municipalização dos recursos do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Apesar das demandas urgentes da época, os 

Prefeitos foram recebidos pela tropa de choque da Polícia Militar na rampa do Palácio do 

Planalto. A tentativa frustrada de marcar uma audiência com o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso levou o grupo a se reunir novamente no ano seguinte, na 2ª Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios. No decorrer dos anos, o movimento foi ganhando força até 

se transformar em um dos maiores eventos municipalistas da América Latina. 

Acredito que este movimento fortaleça ainda mais os Municípios, já que é lá que está a maior 

demanda do povo. 

Era isso que tinha a dizer. 

________________________________________ 
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Contrariedade à proposta governamental de reforma previdenciária. Abertura de CPI para 

averiguação da existência de déficit no âmbito da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, estão em andamento na Casa os trabalhos da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência. Ela foi implantada como uma solução para o famigerado rombo previdenciário. 

Mas, na verdade, esse rombo está sendo causado por benefícios, renúncias e desonerações 

fiscais concedidos às grandes empresas. 

Desejo registrar que sou totalmente contra a reforma que está sendo implantada e defendo que 

se instale uma CPI para investigar o tal rombo. As reformas implantadas pelo Governo golpista 

encontram-se em um status para diminuir, dificultar e até mesmo acabar com os direitos e as 

conquistas dos servidores, trabalhadores e aposentados. 

Há inúmeras críticas por parte da população ao texto da PEC. É de se questionar a rapidez 

com que se tem trabalhado para sua aprovação. É claro que a preocupação dessa PEC não 

está em preservar os direitos e garantias individuais e sociais. Essa PEC não leva em 

consideração os desempregados, as mulheres, os trabalhadores rurais e a população. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 287, de, de 2016, atingirá em cheio toda a massa de 

trabalhadores, especialmente, os da classe mais pobre. 

É desleal, desumano, inconveniente, impróprio e desonesto o que o Governo golpista está 

tentando fazer com os trabalhadores e trabalhadoras deste País. 

Finalizo dizendo que os trabalhadores brasileiros não merecem as maldades, as crueldades e 

as perversidades que estão sendo feitas. Vemos o Governo abençoar os ricos, com o perdão 

de dívidas, e maltratar os pobres. Isso é injusto e desleal. 

Não ouse, interino, golpista e usurpador, Sr. Michel Temer, em falar que Deus te escolheu e te 

ungiu para este cargo, porque Deus não é brinquedo de homem, para ficar colocando o nome 

Dele em golpes republicanos. Deus não quer e não faz o massacre dos pobres, das viúvas, 

dos deficientes físicos e mentais e das mulheres e muito menos oprime a sociedade. 

Finalizo com as palavras do profeta Isaías dirigidas às autoridades:  

Lavem-se e purifiquem-se! Não quero mais ver as suas maldades! Parem de fazer o que é mal 

e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça; socorram os que são 

explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. 

Que Deus tenha misericórdia desta Nação e nos ajude a combater as mentiras e as falácias 

que existem em nosso País. 

Peço a devida publicidade deste pronunciamento nos meios de comunicação da Casa, 

inclusive, no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está em andamento na Casa a Comissão Especial da 

Reforma da Previdência. Ela foi implantada como uma solução para o famigerado "rombo" 

previdenciário. Mas, na verdade, esse "rombo" está sendo causado por benefícios, renúncias e 

desonerações fiscais concedidos às grandes empresas. 

Desejo registrar que sou totalmente contra a reforma que está sendo implantada e defendo que 

se instale uma CPI para investigar o tal "rombo". As reformas implantadas pelo Governo 

golpista encontram-se em um status para diminuir, dificultar e até mesmo acabar com os 

direitos e as conquistas dos servidores, trabalhadores e aposentados. 

Há inúmeras críticas por parte da população ao texto da PEC. É de se questionar a rapidez que 

se tem implantado para sua aprovação. É claro que a preocupação desta PEC não está em 

preservar os direitos e garantias individuais e sociais. Não são levados em consideração os 

desempregados; não se leva em consideração as mulheres, os trabalhadores rurais e a 

população de baixa renda ou mesmo pessoas com deficiência. O que se quer é um mecanismo 

de conjunto imediato de ações para aprovar mais uma modalidade de ajuste fiscal. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 287, de 2016, atingirá em cheio toda massa de 

trabalhadores, em especial a classe mais pobre deste País, e será impossível de ser cumprida, 

pois a maioria não conseguirá oportunidade de trabalho aos 65 anos de idade. Se hoje, temos 

um grande número de desempregados, com faixa etária entre 18 a 40 anos de idade, imagine 

uma pessoa com 65 anos procurando trabalho? 

É desleal, desumano, inconveniente, impróprio, desonesto e desleal o que o Governo golpista 

está tentando fazer com os trabalhadores e trabalhadoras deste País. 

Finalizo dizendo que os trabalhadores brasileiros não merecem as maldades, as crueldades e 

as perversidades que estão sendo feitas. Ver o Governo abençoar os ricos com perdão de 

dívidas e maltratar os pobres é injusto e desleal. Não ouse, senhor interino, golpista e 

usurpador Michel Temer, em falar que Deus te escolheu e te ungiu para este cargo, porque 

Deus não é brinquedo de homem para ficar colocando o nome Dele em golpes republicanos. 

Deus, não tem intenção de massacrar os pobres, as viúvas, os deficientes físicos e mentais, as 

mulheres e muito menos oprimir a sociedade.  

Finalizando, o profeta Isaias, dirigindo-se às autoridades, afirmou:  

Lavem-se e purifiquem-se! Não quero mais ver as suas maldades! Parem de fazer o que é mal 

e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça; socorram os que são 

explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. 

Que Deus tenha misericórdia desta Nação e nos ajude a combater as mentiras e falácias que 

existe em nosso País. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Repúdio à proposta governamental de reforma previdenciária. Orientação de bancada sobre o 

requerimento de destaque para votação em separado do art. 1º da Medida Provisória nº 758, 

de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós.  

________________________________________ 

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

olhe o meu minuto, eu não vou ficar como um bobo, não. 

O SR. MARCELO ARO - O PHS, Sr. Presidente... 

O SR. CHICO ALENCAR - Tenho 57 segundos. Até 3 segundinhos se roubam, mas grave 

mesmo é roubar consciência e conseguir votos abrindo emendas, dando "carguinhos", 

anistiando dívidas. Isso degrada o Parlamento - e parece que essa é a grande meta desse 

Governo ilegítimo, para aprovar a agressão aos que mais necessitam da Previdência neste 

País. 

A chamada "reforma" não é para atingir os supersalários, os salários acima do teto 

constitucional, os marajás deste País, mas para atingir quem mais precisa da Previdência. Não 

há verba publicitária milionária em TV, rádio, em tudo que é canto, que convença o povo a 

apoiar essa mentira. 

Esperamos que os Deputados não o façam. O nosso voto é "não". 

________________________________________ 
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Orientação de bancada para votação da Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os 

limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, 

ressalvados os destaques. Posicionamento do orador, contrário à aprovação da proposta 

governamental de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB orienta a bancada a entrar em obstrução. É a nossa forma de protesto, a nossa forma de 

mostrar toda a nossa indignação contra a reforma da Previdência, porque a Previdência é um 

direito.  

Não concordamos com a maneira como o Governo encaminha essa reforma, sem ouvir o 

conjunto da população, prejudicando as mulheres, os trabalhadores rurais, os servidores 

públicos. Nós discordamos totalmente da maneira como o Governo está encaminhando essa 

reforma, inclusive dos processos de acordo para tentar garantir os 308 votos, que eu tenho 

certeza absoluta de que o Governo não vai conseguir. Este Plenário vai derrotar a reforma da 

Previdência, e o povo brasileiro vai sair vitorioso. 

Por isso, o PMB está em obstrução. A população brasileira está em obstrução, está em luta 

contra esse Governo. 

________________________________________ 
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Reunião do orador com representantes de centrais sindicais e de movimentos sociais para 

discussão das reformas trabalhista e previdenciária. Êxito da greve geral ocorrida no dia 28 de 

abril. Intento da Frente Brasil Popular de realização de marcha para Brasília com vistas ao 

impedimento da aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

registrar que ontem pela manhã tive a oportunidade de participar, a convite do movimento 

sindical, de um grande debate em que estavam presentes as quatro combativas centrais 

sindicais de Sergipe: a CSP Conlutas, a União Geral dos Trabalhadores - UGT, a Central Única 

dos Trabalhadores - CUT e a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB, bem 
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como o Movimento Consulta Popular, o Levante Popular da Juventude, a Frente Brasil Popular 

e a Frente Povo Sem Medo. 

Nessa reunião, todas essas organizações chamaram a atenção da bancada federal sergipana 

para que os três Senadores e os oito Deputados Federais não votem a reforma trabalhista e a 

reforma da Previdência que o Governo encaminhou. 

Eu queria parabenizar a força das mobilizações, pois a greve geral do dia 28 foi a maior 

mobilização já registrada na história do Estado de Sergipe. As centrais sindicais, o movimento 

estudantil, o movimento popular e o movimento camponês estão atentos e farão atos de 

divulgação para toda a população - como estão fazendo - de cada voto dado nesta Casa. É 

fundamental que nós defendamos o povo brasileiro. E defender o povo brasileiro é votar, neste 

momento, contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. 

Por isso, eu queria parabenizar todas as organizações da classe trabalhadora do Brasil, em 

especial as sergipanas. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para deixar registrado um discurso 

e pedir a sua divulgação no programa A Voz do Brasil.  

Neste discurso falo sobre uma reunião de que participamos, na manhã dessa segunda-feira, 

dia 15 de maio, com representantes das centrais sindicais e de movimentos sociais que 

integram a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo.  

O encontro teve como objetivo tratar sobre os próximos encaminhamentos na luta contra a 

reforma da Previdência e os retrocessos que têm ocorrido no País nos últimos 12 meses. Toda 

a bancada federal de Sergipe foi convidada para essa reunião. Temos clareza de que o 

governo ilegítimo e sua base golpista estão colocando em prática um projeto de desmonte do 

Estado e de submissão ao grande capital. Isso leva o Brasil a um grande retrocesso, contudo a 

pressão popular tem condições de barrar essas reformas. 

Fazemos uma saudação a todos os que participaram da reunião, entre eles os representantes 

da Central Única dos Trabalhadores - CUT, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil - CTB, da União Geral dos Trabalhadores - UGT, da CSP Conlutas. Saudamos também 

todos os sindicatos, em nome do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil - SINDIFISCO, além dos movimentos sociais.  

Nesses últimos 12 meses, o Brasil viu serem aprovados grandes projetos a serviço do grande 

capital nacional e internacional, o que representa o desmonte do Estado e das políticas 

públicas. 

Vivemos um período de retrocesso por conta de um Congresso conservador. A sociedade não 

pode aceitar isso e não aceitou, tanto que no último dia 28 mostrou uma força como nunca na 

história do Brasil durante a greve geral. Temos certeza de que a força das ruas e de todos os 

setores progressistas inviabilizará essas reformas. 

O representante da Frente Brasil Popular, Herick Argolo, destacou a importância da greve geral 

do dia 28 de abril, a maior já ocorrida no País e construída diante de um longo processo pela 

Frente e outras entidades que se somaram. Em Sergipe, foram 60 mil pessoas às ruas no dia 

da greve geral. 
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Herick Argolo disse que, com a greve, conseguimos demarcar uma linha para que não haja 

retrocessos além dos que já aconteceram até agora. Dentre os retrocessos, ele citou os 

seguintes: congelamento do orçamento público para investimento em áreas essenciais por 20 

anos, com a PEC 55/16 - ou PEC 241/16 -; entrega do petróleo do pré-sal, com o que se 

estima uma perda de R$ 1 trilhão para saúde e educação no Brasil; e a tentativa de 

implementação das reformas da Previdência e trabalhista, esta última já aprovada na Câmara.  

A partir da greve, percebemos que há, hoje, uma grande dificuldade do Governo Temer para 

aprovar essas reformas. Ouvimos do Herick que a greve geral foi o coroamento de um longo 

trabalho de construção da Frente, que já existe há 2 anos, e que agora os trabalhadores, os 

sindicatos e os movimentos sociais trabalham a construção de uma grande marcha para 

Brasília, no próximo dia 24, para acompanhar a votação da reforma da Previdência. O objetivo 

é que 100 mil pessoas vão à Capital Federal para levar seu recado de repúdio à aprovação 

dessa proposta aos Parlamentares federais.  

Uma nova greve geral não está descartada, caso os movimentos não consigam barrar a 

aprovação da reforma. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre o requerimento de destaque para votação em separado do art. 9º 

do Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2017, da Medida Provisória nº 756, de 2016, que trata 

da alteração dos limites do Parque Nacional do Rio Novo, da Floresta Nacional do Jamanxim e 

a criação da Área de Proteção Ambiental do Jamanxim.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

mais um dado sobre a antirreforma da previdência. 

Se esse relatório que V.Exas. querem votar neste plenário, que eu tenho convicção de que o 

povo brasileiro vai derrotar, já tivesse sido aprovado no ano de 2015, 80% dos brasileiros que 

se aposentaram não teriam se aposentado por tempo de contribuição, porque não teriam 

atingido os 25 anos de carteira assinada, Deputado Tatto. 

Essa proposta de antirreforma da previdência, se for aprovada, vai gerar a maior exclusão 

previdenciária da história do País. Ela é extremamente negativa para a justiça social, que nós 

defendemos no Brasil. 
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E nesta matéria o nosso voto é "não". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação de requerimento de quebra de interstício para votação nominal do 

requerimento de adiamento, por 2 sessões, da votação da Medida Provisória nº 758, de 2016, 

sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, é um absurdo o que 

está sendo votado aqui no dia de hoje. Aliás, todos os dias eu lembro como tem razão Nelson 

Rodrigues quando diz que o absurdo está perdendo a modéstia, subindo às tribunas, utilizando 

os microfones e estabelecendo um desnudamento do processo de venda, como ocorre aqui 

nesta Casa. 

Esta Casa estima que o Governo gastará cerca de 200 milhões de reais a fim de adquirir votos 

necessários para retirar a aposentadoria do povo brasileiro. Nós estamos vivenciando isso. 

Aqui estamos discutindo a desafetação de parte de um parque nacional para que ali passe uma 

ferrovia, que será privatizada, que estará a serviço da iniciativa privada.  

A proposta original ainda tenta fazer uma compensação, entregando 51 mil hectares para o 

parque. De que área se está falando? Está se falando em entregar uma área de povos 

tradicionais, que terão que sair daquele espaço para que ali haja uma compensação, para que 

uma rodovia passe no meio de um parque, a fim de atender a objetivos privados. É isso que se 

está discutindo aqui.  

Esta Casa legislativa está se transformando em um balcão onde se fazem compras com 

emendas - está nos jornais de hoje que se busca renegociar uma dívida de 10 bilhões de reais 

dos ruralistas que sonegaram impostos, tirar uma alíquota de 2% e transformá-la talvez em 1% 

quando, em verdade, nós temos taxado o consumo e a renda dos trabalhadores em 72% neste 

País. 

O que está acontecendo aqui é um escândalo. Este País está sendo arrancado dele mesmo. 

Este País está sendo entregue, aos pedaços, para a inciativa privada. Entreguem-se os corpos, 

entreguem-se os direitos, e vamos tentar saciar o apetite inesgotável do deus mercado. É isso 

que se está vivendo aqui, em um Governo que provocou a maior retração econômica do País, 

que desempregou e desemprega, hoje, mais de 400 milhões de brasileiros e brasileiras. Isto 
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está acontecendo neste Parlamento: a entrega do País, a entrega da natureza, a entrega do 

meio ambiente. 

Por isso, convoco todos ao Ocupa Brasília, no dia 24. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Fisiologismo do Governo Michel Temer. Protesto contra barganhas do Governo Federal para a 

aprovação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, eu estou impressionado, sinceramente, com o fisiologismo 

histórico e explícito deste Governo de Michel Temer. No domingo, eu acordei e peguei o jornal 

O Estadão, e estava lá Michel Temer dizendo o seguinte: "Deputado que não votar a favor da 

reforma da Previdência, eu vou demitir dos cargos dele, não vou pagar emenda". Amigo velho, 

eu nunca vi na história do Brasil, mesmo que um Presidente faça, eu nunca vi um Presidente, 

de uma forma tão clara, explicitar. 

O SR. ALBERTO FRAGA - Então, V.Exa. está fora do Brasil. 

O SR. SILVIO COSTA - E o pior, e o pior, e o pior de tudo isso é que esses caras, na verdade, 

são profissionais do fisiologismo, mesmo. Grande parte é profissional da safadeza política, 

mesmo. 

Eu comecei a andar hoje aqui, eu estou impressionado. Veja, eu falei aqui com uns 20 

Deputados, Deputado Alceu. Meu irmão, e eu só escutei gerúndio. O que é gerúndio, para 

V.Exa. que não tem obrigação de sabe? É quando o cara diz assim: "Eu estou analisando; eu 

estou pensando; eu estou avaliando". Quando um Deputado diz que está pensando, na 

verdade, ele está esperando o Governo nomeá-lo para algum cargo, liberar a emenda dele.  

E eu estou começando a ficar preocupado mesmo. Nós da oposição temos que ter alguma 

ação política. Este Governo está tendo o apoio de quase 100% do setor produtivo nacional e 

de quase 100% da mídia nacional. Esses caras estão usando o rolo compressor, repito, de 

uma forma nunca vista neste País. 

Um Deputado de Pernambuco, por exemplo, que eu não vou citar o nome aqui, até quinta-feira, 

eu falei com ele, jurava de pé junto que ia votar contra. Ele foi nomeado para um cargo e o 

homem agora, Deputado Alceu Moreira, virou defensor, virou um estadista. 
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Os caras estão dizendo agora que vão votar pelo País. País? Esses caras, Deputado Wolney 

Queiroz, lá atrás, aprovaram o fim do fator previdenciário, aprovaram aquela pauta-bomba, 

pintaram o sete para desestabilizar o nosso Governo. E eles não estavam preocupados não! 

Agora viraram estadistas. Eu acho que mudaram de nome. País era um goleiro que jogava no 

Sport Club do Recife, na década de 70. Quando um Deputado diz: "Eu estou preocupado com 

o País", ele mudou de nome. Na verdade, ele se chama País; ele está preocupado com ele. 

Agora, nós estamos fazendo um levantamento, Deputado Sergio Zveiter, porque, com essa 

questão de emenda, eu estou impressionado. Os caras disseram que estão com problema de 

recurso; os caras disseram que estão com o problema do ajuste fiscal. Eu nunca vi um 

Governo liberar tanto recurso para Parlamentar como este Governo Michel Temer. 

Só para concluir, Deputado Alceu, V.Exa. está rindo, está feliz, mas não ganharam ainda não. 

Hoje o Michel Temer está vibrando porque foi aplaudido na Marcha dos Prefeitos. É evidente 

que ele teria que ser aplaudido. As prefeituras estão em dificuldade, Deputado Chico e 

Deputado Glauber, e ele fez uma gracinha que eu nunca vi na minha vida. 

Só que eles pensam que os prefeitos vão pressionar os Parlamentares para votarem a favor. É 

o contrário. A política é um assunto local. O prefeito está lá no Município e sabe que não pode 

pedir para o Parlamentar votar a favor. 

Olhem, eu acho que ao fim a verdade sempre vence. Eu estou sentindo hoje e reconheço o 

clima ruim para nós que somos contra a reforma da Previdência. Eu estou sentindo V.Exas. 

muito animados. V.Exas. vão quebrar este País; vão vender o diabo para aprovarem essa 

reforma da Previdência. Mas, Deputado Alceu, não vão conseguir esses 308 votos. 

O SR. ALCEU MOREIRA - Os 320. 

O SR. SILVIO COSTA - O Michel Temer pode vender o Alvorada, pode vender o Jaburu, pode 

dar o que ele quiser ao Parlamentar, mas não vão conseguir, porque nós vamos para a luta 

política com V.Exas., e a luta política vai prevalecer, sim, em favor dos menos favorecidos do 

Brasil. V.Exas. não vão tratorar. 

O SR. ALCEU MOREIRA - Trezentos e trinta votos, Deputado Sílvio. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de realização da reforma previdenciária. Contrariedade à proposta relativa ao 

tema encaminhada à Casa pelo Governo Federal. Imediata regularização de dívidas de 
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grandes empresas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Defesa de punição de 

responsáveis por fraudes no âmbito da Previdência Social. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de dar como lido meu pronunciamento e que ele fosse 

divulgado nos meios de comunicação da Casa. 

Desde que foi ventilada a reforma da previdência nesta Casa, eu me posicionei contra o que 

estava sendo apresentado, não por achar que a mudança não seja necessária. Pelo contrário, 

ela é necessária, mas não da forma como está sendo proposta. A reforma é necessária 

especialmente se levarmos em consideração os já conhecidos casos de fraudes contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

O sistema está viciado, e a fiscalização é precária ou quase inexistente. Milhões de reais - às 

vezes, bilhões de reais - são desviados dos cofres públicos! Sem contar que grandes empresas 

devem bilhões de reais ao INSS e estão tendo as dívidas perdoadas. Não pode ser apenas o 

pobre trabalhador a pagar a conta. 

A preocupação é de todos. Essa reforma desagrada a maioria da população brasileira. No 

último dia 11, recebi carta de uma eleitora e amiga, a Sra. Maria de Lourdes, proprietária de 

uma banca de revistas no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Ela me fez indagações 

pertinentes, que vou detalhar nesta tribuna:  

Ao Dr. Delegado Edson Moreira. 

Do pouco conhecimento que tenho, penso que a reforma da previdência se faz necessária pela 

má gestão dos recursos arrecadados, como se lê, e não pelos poucos salários pagos aos 

aposentados que estão vivendo mais, salários estes que, muitas vezes, não compram nem 

mesmo os remédios que a maioria da população necessita. 

Por que tirar a aposentadoria acumulada de mais de dois salários de cônjuges que 

contribuíram e trabalharam, ao faltar um dos dois? Isso é muito ruim. 

Por que não incluir o agente penitenciário, que se expõe à violência ao lidar diretamente com 

bandidos, e, ao mesmo tempo, conceder aposentadoria especial ao policial do Legislativo, 

sendo que esses lidam com a alta elite do governo e não se expõem à violência? 

Com seu devido conhecimento e sabedoria, peço que represente bem a mim e a toda a 

população brasileira para uma sociedade igual e não de privilégios para poucos. 

Não nos decepcione.  

Obrigada. 

Maria de Lourdes, em 11/05/2017 

Sr. Presidente, veja como a população se posiciona com relação a essa reforma da 

previdência. É necessária a reforma, mas não do jeito que está sendo feita. Portanto, nosso 

posicionamento, por enquanto, é contra essa reforma e continuará sendo contra até que se 

arrume uma real reforma, que, primeiro, resgate todo o saldo devedor que os grandes bancos, 

as grandes empresas que dizem que movimentam este País devem ao INSS, à previdência. 

Em segundo lugar, que haja cassação e criminalização dos estelionatários que aviltam os 

cofres da previdência. E, depois que todo esse pessoal que acabou com a previdência, 



 

1460 
 

desviando os recursos dela, seja punido, aí, sim, se não tiver dado jeito, vamos recorrer ao 

trabalhador. Antes disso, não concordamos com a reforma. É o nosso posicionamento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio da realização de movimento contra a terceirização e as reformas trabalhista e 

previdenciária, em Brasília, Distrito Federal.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, povo 

brasileiro, eu quero dizer a toda a Nação brasileira que chega a hora de os trabalhadores e o 

povo brasileiro ocuparem Brasília, no dia 24 deste mês. A Central Única dos Trabalhadores e 

os sindicatos estão convocando a sociedade brasileira a ocupar Brasília.  

Brasília não tem jeito! Abaixo de Deus, só quem dá jeito aqui é o povo! Quando o povo chega a 

Brasília e ocupa a cidade, quando o povo chega aqui e se mobiliza, esta Casa muda, tanto esta 

Casa quanto o Senado começam a olhar mais para o povo. 

Por que, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados? Porque reforma trabalhista, terceirização e 

reforma da Previdência não são coisas de Deus! Repito, reforma trabalhista, terceirização e 

reforma da Previdência não são coisas de Deus, são coisas de Temer! 

Temer está insistindo, indo para a televisão, para os programas de rádio, para todo canto, para 

tentar convencer o povo de que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista são uma 

coisa boa para a Nação brasileira. 

Mas o povo não está engolindo essa piada, essa péssima piada do Presidente Temer, que é 

contra a população brasileira. Essa reforma da Previdência é para acabar de vez com o 

aposentado, como o povo, com a sociedade. Como foi aprovado aqui, nesta Casa, contra o 
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meu voto, a reforma trabalhista contra os trabalhadores brasileiros? E se promoveu e se 

aprovou aqui a precarização do trabalho. 

Isso não é coisa de Deus! A reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a terceirização são 

coisas de Temer! São coisas do sofrimento e do inferno que pairam nos ares daqui de Brasília, 

e especialmente nos ares do Congresso Nacional! 

Nós temos que nos unir com a sociedade brasileira para impedir que aqui seja aprovada a 

reforma da Previdência, que é contra a sociedade brasileira. Há 14 milhões de 

desempregados, 14 milhões de desempregados em nosso País! Há uma crise profunda em 

nosso País, e eles ainda querem passar para a população que o Brasil está reagindo, que a 

economia está boa.  

Ora, Sr. Presidente, como a economia vai se aquecer sem investimento nas cidades, sem 

investimento nos Municípios? Senhoras e senhores, como é que essa economia vai crescer, se 

o Governo corta aqui, corta acolá, corta tudo? E não investe em nada! 

Onde está a construção civil se movimentando neste País? No Governo de Lula, víamos 

construções em todos os lados. Para a população, havia o Programa Minha Casa, Minha Vida 

e programas de saneamento básico. E agora? Não se vê nada de movimentação para aquecer 

a economia brasileira.  

Não se geram empregos assim, do jeito como Temer está fazendo. O Temer não é coisa de 

Deus, não é possível! Ele promove uma crise no País! O povo fala, e ele não escuta. 

Mas no dia 24 o povo brasileiro vai ocupar Brasília, sim. Vai ocupar Brasília para conversar 

com os Deputados e os Senadores, a fim de que não deixem que se aprove aqui a reforma da 

Previdência, Sr. Presidente! 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Convite a trabalhadores brasileiros para o evento denominado Ocupa Brasília, no dia 24 de 

maio, contra as propostas de reforma trabalhista e previdenciária em apreciação no Congresso 

Nacional.  

________________________________________ 

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, dirijo-me às trabalhadoras e aos trabalhadores do Brasil, para dizer que é muito 

importante que se organizem para o Ocupa Brasília, no dia 24 de maio. 

Nós temos que recorrer às trabalhadoras e aos trabalhadores, que já fizeram um excelente 

trabalho nos últimos meses, marcando e fazendo audiências nas Câmaras Municipais, 

buscando o apoio de todos os partidos contrários ao desmonte que está acontecendo no Brasil, 

sobretudo no que se refere às chamadas reforma trabalhista e reforma da Previdência Social. 

Então, no dia 24 de maio, venham todas as trabalhadoras e os trabalhadores, do campo e da 

cidade, ajudar a conter o desmonte das políticas públicas, dos programas sociais, dos direitos 

conquistados historicamente, dos direitos que estão na CLT - Consolidação das Leis do 

Trabalho e da própria Previdência, de garantias importantes. Os programas foram aniquilados: 

o Programa de Aquisição de Alimentos - PAS, o próprio Programa Minha Casa, Minha Vida, os 

programas de proteção social, os programas que fazem valer os direitos da nossa juventude, 

das mulheres. Cito também a demarcação de terras indígenas e quilombolas, processos que 

tinham decreto de agilidade no sentido de fazer a desintrusão das famílias. Então, é um 

verdadeiro atraso. 

É triste ouvir colegas dizerem que há 1 ano de avanços. Primeiro, entregaram o pré-sal, 

congelaram por 20 anos os investimentos, agora venderam parte da PETROBRAS! Estão 

esvaziando o Banco do Brasil para vendê-lo! Várias agências do Banco do Brasil estão sendo 

fechadas. Agências da Caixa Econômica Federal também estão sendo fechadas. Agora estão 

sendo oferecido o PDV - Plano de Demissão Voluntária nos Correios, para esvaziá-lo e ficar 

mais fácil para o capital privatizá-lo. Essa é a agenda. 

Não sabemos que golpe vão dar para conseguir entregar tudo isso ao capital internacional. Se 

for via urnas, se não houver esse conchavo imoral de setores do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, já ficarão comprometidas as eleições de 2018. 

Venham, trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, para o Ocupa Brasília, no 

próximo dia 24! Venham nos ajudar a conter o desmonte! 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Fim da recessão econômica brasileira, conforme informação do Banco Central. Abertura de 

novos postos de trabalho no País, segundo o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados. Apoio da Confederação Nacional de Municípios à reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar 

três notícias interessantes e positivas. 

A primeira é que o Banco Central informou hoje que, neste primeiro trimestre, nós acabamos 

com a recessão dramática, corrosiva, de 24 meses. Essa é uma notícia altamente positiva. 

A segunda é que, no mês de abril, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - 

CAGED, do Ministério do Trabalho, apontou um aumento de 60 mil no número de empregados. 

Entre as admissões e as demissões, há um saldo positivo de 60 mil empregos. É ótima essa 

notícia! 

E a terceira é que, ontem à noite, o Conselho Deliberativo dos Prefeitos da Confederação 

Nacional de Municípios se reuniu e, hoje de manhã, o Presidente da Confederação informou 

aos 4 mil Prefeitos lá na Marcha que a Confederação apoia a reforma tributária. Sob o ponto de 

vista técnico, vai-se reduzir em 50% o buraco dos fundos de pensão das Prefeituras. 

(Desligamento automático do microfone.) 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Reexame dos modelos tributário, previdenciário e trabalhista vigentes no País. Importância das 

propostas governamentais de reformas tributária, trabalhista e previdenciária. Necessidade de 

repactuação de dívidas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, em prol da recuperação da 

economia brasileira. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem revisão do orador.) - Presidente Carlos Manato, 

Sras. e Srs. Parlamentares, há uma preocupação em toda a sociedade e no Congresso 

Nacional. Como tirar o Brasil do buraco? Como tirar o Brasil desta crise, a maior crise 

econômica, financeira, política, ética e moral da história do País? Não será com discursos que 

atacam ou defendem o Governo, será com mudanças estruturais que mudem o atual modelo, o 

modelo tributário, previdenciário, trabalhista. 

O modelo de Estado que temos hoje no Brasil e a má gestão nos últimos três Governos 

destruíram a economia e a credibilidade do nosso País, a credibilidade econômica, ética e 

moral. Como reconstruir? Como? Atacando as estruturas? Não! Temos que fazer reformas. 

Várias reformas precisam ser feitas. Já foi feita a do teto dos gastos públicos. A trabalhista a 

Câmara já fez. Há uma discussão sobre a Previdência. Espero que haja um acordo entre 

trabalhadores, o Governo e o Congresso que promova uma transição do atual modelo para o 

novo modelo. Não sei se vai haver um acordo. Eu torço para que haja. 

Também há a questão econômica, que atingiu pessoas físicas e jurídicas. Hoje existem 60 

milhões de pessoas inadimplentes no SPC. Mais da metade dos 12 milhões de empresas 

também estão inadimplentes no SPC. Temos que repactuar as dívidas dessas empresas e 

pessoas físicas, por meio de refinanciamento junto às Prefeituras, aos Governos Estaduais, à 

Receita Federal. Também temos que refinanciar as dívidas que essas empresas e que essas 

pessoas físicas têm nos bancos, nas lojas. 

É necessário um entendimento nacional. Se não forem refinanciadas as dívidas, as tributárias, 

as bancárias e outras, essas empresas não vão sair do buraco. Dessa maneira, não voltam a 

funcionar, não voltam a empregar. Se não funcionam, se não empregam, não geram impostos. 

A reforma tributária é a mãe das reformas. Nós estamos trabalhando nela. Daqui a 2 meses, 

estaremos prontos para trazê-la para o Plenário. 

É preciso reformar, reestruturar. Xingar o Governo não vai adiantar nada, até porque quem 

criou a crise foram aqueles que governaram o Brasil nos últimos 14 anos. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Ineficácia do Programa Criança Feliz, lançado pelo Governo Michel Temer. Descaso 

governamental com as áreas de educação e assistência social. Críticas à proposta de reforma 

trabalhista. Expectativa de alteração da matéria pelo Senado Federal. Inconsistência do 

discurso governista sobre os benefícios advindos da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, o Governo Michel Temer, além de ser um governo ilegítimo, incompetente e 

absolutamente questionável do ponto de vista moral, é um governo fino para produzir más 

notícias. 

O jornal O Globo trouxe a seguinte matéria: Programa de Marcela Temer não começou a 

atender crianças. Todo mundo se recorda de todo o marketing, de todo o espetáculo que foi 

feito 7 meses atrás para o lançamento do Programa Criança Feliz, que, na verdade, ainda não 

saiu do papel. 

Diga-se de passagem, existia uma previsão de investimento de 1 bilhão de reais, mas, na 

verdade, houve um corte. O próprio Presidente Michel Temer cortou verbas que seriam 

destinadas para o programa, que seria destinado para a primeira infância. 

Nós já sabemos que esse Governo não tem compromisso nenhum com a educação, porque 

aprovou aqui a Emenda à Constituição nº 95, de 2016, que congela os investimentos em 

educação. Do ponto de vista da assistência social, segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, em pesquisa que foi feita no ano passado, essa mesma emenda 

retirou 160 bilhões da assistência social. 

Então, nós já sabemos que não existe compromisso nenhum com essas áreas, e isso aqui é a 

maior demonstração. Até o programa que é capitaneado pela sua esposa, a Primeira-Dama, é 

um programa que não tem importância nenhuma para o Governo. 

É claro que esse Governo é inimigo dos trabalhadores. Hoje, no jornal Valor Econômico, um 

dos membros do Ministério Público do Trabalho, o Dr. Fleury, de maneira muito clara disse que 

esse projeto de reforma trabalhista que hoje está no Senado Federal - e nós acreditamos no 

juízo do Senado Federal para fazer as modificações - não vai gerar empregos, assim como 

aconteceu na Espanha, na Grécia e em outros países. Na verdade, o que esse projeto vai 

gerar é a precarização do trabalho, o enfraquecimento da Justiça do Trabalho, o 

enfraquecimento da representação dos trabalhadores. 

Quando nós falamos sobre a reforma da Previdência, é a mesma coisa. O Governo vem com o 

discurso da austeridade, falando das contas da Previdência, mas não tem medido esforços 

para fazer o REFIS. Hoje os jornais estão dizendo que vai ser de 23 bilhões, praticamente, o 

prejuízo das contas públicas com esse REFIS. Agora, com essa negociação que está sendo 
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feita do FUNRURAL, serão 10 bilhões para agradar uma base para ter voto dos Deputados da 

bancada ruralista na reforma da Previdência, pois existe uma resistência neste momento. 

O Governo apresentou uma esperteza quando aprovou o relatório final na Comissão Especial, 

dizendo que melhorou a situação dos trabalhadores, melhorou a situação dos contribuintes da 

Previdência, quando, na verdade, o que ele fez foi uma proposta absurda, rejeitada por 

praticamente toda a população. Ele fez os cortes, mas continua prejudicando professores, 

trabalhadores rurais, servidores públicos, trabalhadores do setor privado, pessoas que 

dependem de benefícios de prestação continuada. 

Mas o Governo continua sem votos, utilizando-se, como ele mesmo diz, da força bruta, 

liberando emendas parlamentares, fazendo pressão sobre os partidos para fechar questão e, é 

claro, utilizando-se de propaganda enganosa. 

Eu peço o registro do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre a votação do requerimento de retirada da Medida Provisória nº 

756, de 2016, sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Rio Novo, da Floresta 

Nacional do Jamanxim e a criação da Área de Proteção Ambiental do Jamanxim.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nós queremos esclarecer aos brasileiros que acompanham esta sessão que nós da Oposição 

estamos obstruindo essas medidas provisórias porque queremos enfrentá-las e fazer todos os 

movimentos contra a antirreforma da Previdência que V.Exas. querem votar neste Plenário.  

V.Exas. querem fazer alterações na previdência pública que determinarão que a metade dos 

homens que vive em famílias mais pobres do Brasil não se aposente. Isso porque eles não 

chegarão aos 65 anos de idade média para se aposentarem. Vocês querem votar uma 

antirreforma da Previdência, que vai reduzir em 20%, 30%, 40%, o valor das aposentadorias do 

INSS.  
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Por isso, é "sim". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

116.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-13:08 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 87 JÔ MORAES-PCDOB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade a Prefeitos mineiros participantes na XX Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios. Críticas ao Presidente da Confederação Nacional de Municípios pelo apoiamento à 

proposta de reforma previdenciária em apreciação na Casa.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu 

queria neste momento cumprimentar todos os Prefeitos mineiros que estão presentes na XX 

Marcha dos Prefeitos e dizer que eles vieram até aqui em busca de apoio e de políticas que 

garantam o mínimo de condições para o exercício de sua administração. 

E queria protestar contra a posição do Presidente da Confederação Nacional de Municípios, 

que se arvorou em dizer que apoia a reforma da Previdência Social. Ele não tem autoridade 

nem legitimidade para falar em nome dos Prefeitos, que têm uma pluralidade na sua busca.  

Tenham certeza de que a reforma da Previdência não pode passar porque os prejuízos 

concretos para os Municípios, sem dúvida nenhuma, serão maiores. 

Toda a minha solidariedade à busca dos Prefeitos e o meu protesto contra a posição do 

Presidente da CNM. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Discussão da Medida Provisória nº 758, de 2016, sobre alteração dos limites do Parque 

Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós ouvimos diversas vezes que a Previdência está quebrada. O 

Governo inclusive faz propaganda na televisão dizendo que a Previdência está quebrada. 

Se ela está quebrada, como o Governo faz hoje o anúncio de que vai permitir que as 

Prefeituras que estão devendo à Previdência paguem a dívida em 200 meses com 80% de 

desconto nos juros e 25% de desconto na multa? Não dá para entender! Se a Previdência está 

quebrada, não poderia ter sido concedida essa benesse com o chapéu alheio. Se a 

Previdência está nessa situação, como se pode fazer essa concessão? 

E a anistia do FUNRURAL? E a redução da alíquota do FUNRURAL? O FUNRURAL é para 

utilizar pagamento de aposentadorias rurais. Chegou a hora do saldão mesmo! Vai-se fazer 

qualquer negócio para tentar aprovar a reforma da Previdência. Então, pelo menos, retirem-se 

do ar as propagandas enganosas de que a Previdência está quebrada, porque, se quebrada 

está, não se poderia conceder essa possibilidade de pagamento em mais de 200 meses aos 

Prefeitos das cidades que têm dívidas com a Previdência. A anistia do FUNRURAL é outra 

história mal explicada. A redução da alíquota é ainda pior. 

Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nós estamos aqui até esta hora para 

votar algumas medidas provisórias - e votaremos outras amanhã - porque o Governo quer 

limpar a pauta para poder colocar em votação a reforma da Previdência. 

Não dá para colocar a reforma da Previdência imediatamente em votação. Ainda há 

necessidade de se fazerem muitas negociações - e grandes negociações - para poder-se 

buscar o número necessário, o número mágico para aprovar essa reforma da Previdência. 

Nós queremos discutir essa reforma em plenário para poder garantir a questão da regra de 

transição dos servidos públicos, para debater a questão referente à limitação do pagamento de 

somatório de pensão e aposentadoria a apenas dois salários mínimos, para resolver a questão 

dos agentes penitenciários e dos guardas municipais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, há muitas pendências que precisam ser resolvidas, como a questão da 

aposentadoria por invalidez. Esses são apenas alguns pontos; muitos outros terão de ser 

discutidos. 

Nós queremos discutir cada uma das medidas provisórias para, assim, podermos fruir o tempo 

necessário para impedir a aprovação de uma reforma da Previdência que é contra o 

trabalhador, que é contra o segurado. 

Portanto, o voto é "não", Sr. Presidente! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 



 

1469 
 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 546 ERIKA KOKAY-PT -DF 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada do requerimento de votaçao, artigo por artigo, da Medida Provisória nº 

758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, já saiu das alcovas 

e está nas páginas dos jornais o dinheiro que está sendo gasto neste País para se aprovar a 

reforma da Previdência, para se retirar a Previdência do povo brasileiro. É disso que se trata. 

Essa reforma é uma proposta que acaba com a Previdência para o segmento rural, que 

aprofunda as desigualdades sociais, que vem aliada a uma reforma trabalhista que retira mais 

de cem direitos ou modifica mais de cem artigos da CLT e que está aliada à terceirização. Essa 

é a lógica deste Governo. 

Todos nós sabemos que, sem democracia, estamos em regime de exceção. A cada dia fica 

mais literal a força bruta, ela se assume de forma mais desenvolta, como no caso do jovem de 

Goiânia que teve parte do crânio fragmentado pela violência policial que buscava conter a voz 

do povo. Esse jovem, que saiu recentemente da UTI, estava nas ruas no último dia 28. 

Essa medida provisória tem o mesmo sentido, ao ceder uma parte de um parque nacional para 

que passe por ele uma ferrovia privada e ao retirar ou ampliar para o latifúndio mais de cem 

hectares que estariam dentro do parque. Esses hectares do parque são transformados em área 

de um rigor ambiental mais leve, mais flexível, para possibilitar a extensão das cercas do 

latifúndio, que não cercam só o latifúndio. As cercas do latifúndio - tem razão Dom Pedro 

Casaldáliga -também cercam a esperança, cercam os sonhos de um País mais justo e mais 

democrático. 

Nós estamos vivendo aqui um balcão de negócios que o Governo Federal, o Governo golpista, 

está exarando e impondo a este Poder Legislativo. Por isso, nós não podemos aprovar esta 

Medida Provisória como está. Destrói-se uma parte de um parque de biomas que estão 

depredados. Os estudos indicam que os segmentos mais depredados são aqueles que estão 

como latifúndio, e os menos depredados são os que fazem parte dos territórios indígenas. 

Nisso nós estamos vendo a força bruta, a força da negociata: na negociação do FUNRURAL, 

na renegociação das dívidas, em renegociações e em propostas que buscam atender 

interesses individuais.  

Em nome do respeito que o Brasil precisa, nós votamos... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre o requerimento de destaque para votação em separado do art. 1º 

da Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e 

da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. Posicionamento do orador, contrário à 

terceirização e às reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB encaminha 

pela obstrução. Nós retiramos nosso posicionamento para obstruir, como forma de protestar e 

mostrar nossa indignação, fortalecendo a luta dos sindicatos e das entidades que estão se 

mobilizando, de norte a sul, no País. É muito importante manter essa mobilização e fazer a 

conscientização do conjunto dos Deputados aqui, para que o Governo não consiga chegar aos 

308 votos.  

A reforma da Previdência é maléfica para os trabalhadores, para os servidores públicos e, 

inclusive, para os aposentados, porque quebra a Previdência Social. Juntando a reforma 

trabalhista e a terceirização, com certeza, as pessoas não vão contribuir de forma solidária. 

Não contribuindo, a Previdência Social vai quebrar e não vai haver recurso para pagar nem a 

quem já se aposentou.  

Por isso, o PMB obstrui. Adotamos essa linha como forma de impedir a aprovação da reforma... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Orientação de bancada para votação da Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os 

limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, 

ressalvados os destaques. Denúncia de compra de votos pelo Governo Federal, com vista à 

aprovação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota 

"não", porque o PT não pode concordar, não pode pactuar, não pode aceitar a negociata que 

esse Governo corrupto está fazendo aqui com os Deputados, comprando apoio da bancada 

ruralista com isenção de dívidas, comprando apoio com todas as moedas possíveis: agência 

de Correios, sonegação anistiada, cargo distribuído. 

Estão na bacia das almas, comprando Deputado para votar contra o povo, contra a Previdência 

Social, contra os direitos dos trabalhadores. Vão gastar bilhões, muito mais do que eles 

poderiam vir a economizar suprimindo a aposentadoria dos trabalhadores.  

Estamos vendo aqui o maior escândalo de compra de votos que este País já teve. 

Pior do que a compra de votos na reeleição de Fernando Henrique Cardoso é o que V.Exas. 

estão fazendo aqui: comprando votos para destruir a Previdência, para não aposentar os 

trabalhadores. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre o requerimento de apreciação em regime de urgência do Projeto 

de Lei Complementar nº 100, de 2011, a respeito do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 

Importância da adesão popular ao movimento Ocupa Brasília, contra a proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB defende o 

cooperativismo. E o cooperativismo de crédito é uma alternativa para o conjunto dos 

Municípios, para a população brasileira. Ele, que tem que ter incentivo, fiscalização e 

autogestão, é muito importante nesse momento de crise, para que nós possamos fortalecer a 

economia solidária, garantir o aumento da renda e a geração de emprego no nosso País. 



 

1472 
 

Por isso nós votamos "sim" à urgência. Essa é uma inciativa realmente louvável para nós 

podermos ajudar o conjunto dos trabalhadores, dos servidores, principalmente daquelas 

cooperativas que têm que ter autogestão. 

Mais uma vez queremos convocar a população para ocupar Brasília contra a reforma da 

Previdência. E peço novamente o apoio de todas as Lideranças, buscando sensibilizar o 

conjunto dos Deputados para não votarem contra o povo brasileiro. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada do requerimento de quebra de interstício para votação nominal do 

requerimento de adiamento da votação, por duas sessões, da Medida Provisória nº 758, de 

2016, sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós. Natureza falaciosa da propaganda governamental sobre a geração de 

novos empregos com as reformas trabalhista e previdenciária. Posicionamento da população 

brasileira contrário à reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB vota "sim", 

Sr. Presidente. 

Eu acabei de assistir a uma matéria que dizia que houve um aumento nas contratações com 

carteira assinada, um aumento na oferta de empregos. Ao final, vinculava-se essa melhora à 

reforma da Previdência e à reforma trabalhista, uma espécie de chantagem e pressão, na 

tentativa de fazer uma lavagem cerebral na cabeça da população, com muitas mentiras.  

Os números que o Governo apresenta em relação à Previdência Social não são verdadeiros, 

não estão corretos. São mentiras que a grande imprensa tenta de toda forma colocar na 

cabeça das pessoas mais simples, que não são bobas.  

A população já tem um lado: ela é totalmente contrária à reforma da Previdência. Ela já sabe 

que o Governo tem outros mecanismos para levantar fundos, que podia muito bem combater 

os sonegadores e os privilégios, podia muito bem taxar os bancos. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/17/2017 - 542 HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada do requerimento de quebra de interstício para votação nominal do 

requerimento de adiamento da votação, por duas sessões, da Medida Provisória nº 758, de 

2016, sobre a alteração dos limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiramente quero dizer que é evidente que eu conheço o Regimento e sei que uma PEC 

pode ser votada a qualquer momento. Aliás, digo ao Plenário e ao Brasil que a PEC só não 

está no dia de hoje porque, pela mobilização da sociedade, pela resistência da Oposição e pelo 

apoio de muitos Deputados da base composta pelos partidos que apoiam o Governo, não há 

votos para aprovar a PEC da reforma da Previdência. 

Dos 31 Deputados gaúchos, Deputado Giacobo, 18 já assumiram posição pública contra a 

antirreforma da Previdência, o que mostra que estamos no caminho para derrotá-la. 

Quanto ao requerimento, nosso voto é "sim". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 666 ASSIS MELO-PCDOB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convite à população em geral para participação em manifestação popular contra as propostas 

de reforma previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

queremos chamar a atenção da população e convidar os trabalhadores e a sociedade em geral 

para a grande marcha do dia 24, não só contra a reforma da Previdência, mas também contra 
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a reforma trabalhista, porque elas, na verdade, vêm cada vez mais, Sr. Presidente, prejudicar 

os trabalhadores e as trabalhadoras, de um modo geral. 

Por isso, nós queremos chamar a atenção da população e pedir que ela fale não só com os 

seus Deputados, mas também com os Senadores, porque a luta contra a reforma trabalhista 

continua no Senado, e nós temos que conversar com os Senadores e as Senadoras para eles 

não cometerem o grande crime que é acabar com os direitos dos trabalhadores. 

A própria Ordem dos Advogados Brasileiros - OAB, no dia de ontem, porque nós já estamos 

passando de um dia para outro, fez um seminário em que foram unanimidade as 

manifestações contra a reforma trabalhista. Por isso... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

120.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-00:00 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 712 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de obstrução das votações pelo PSOL. Críticas à proposta governamental de reforma 

previdenciária. Natureza escravagista de projeto de lei apresentado pelo Deputado Nilson 

Leitão. Críticas à atuação do Presidente da CPI da FUNAI e do INCRA 2. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Calma, gente, que 

ainda vai haver bastante obstrução! Quem está cansado acorde, porque nós vamos continuar 

obstruindo firmemente aqui. Há muitas pessoas "pescando tucunaré", dormindo. Vamos com 

calma, vamos lá, vamos aguentar a obstrução! Quer-se votar uma matéria como esta na calada 

da noite, matéria que vai interferir na vida de milhões de brasileiros e brasileiras.  

O Governo ilegítimo está querendo colocar em votação o desmonte da previdência pública, que 

retira direitos de quem ganha - vamos repetir isso aqui - o BPC, um quarto de salário mínimo. O 

mínimo que nós podemos fazer em defesa e em solidariedade a este povo, do qual estão 

querendo tirar esses direitos, é batalhar aqui, é lutar e fazer a nossa obstrução. 

O Deputado Nilson Leitão - eu não havia citado o nome de S.Exa., mas o faço agora com 

respeito e com toda a firmeza - apresentou, sim, um projeto de lei para regulamentar o trabalho 

escravo no Brasil ou a remuneração de qualquer tipo. S.Exa. sabe que o apresentou. 

Considerar alimentação e moradia como remuneração significa o quê? É trabalho escravo. 

O Presidente da CPI da FUNAI e do INCRA é responsável pela utilização de três aeronaves, 

uma delas da empresa Serra Grande, que fez diligências pela Comissão, mas essas diligências 
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foram custeadas por empresas diretamente interessadas no resultado do relatório da CPI. Eles 

podem querer negar, mas não vão ter como fazê-lo. Queriam reabrir agora a CPI da FUNAI e 

do INCRA.  

Foi proposto um indiciamento que o Presidente da CPI, Deputado Alceu Moreira, está 

chamando de "improbidade administrativa" - é bom que S.Exa. está chegando aqui e já ouve - 

para uma pessoa que faleceu no ano de 2008. S.Exa. diz, gesticulando ali com os braços: "O 

que é que tem?" Aí eu perguntei para o Deputado: quer dizer que quer dar improbidade 

administrativa a quem faleceu em 2008 para que a família dessa pessoa venha a responder? 

O SR. ALCEU MOREIRA - Claro. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Fez-se o indiciamento de não sei quantos procuradores. 

Essa CPI, Deputado, já tinha o relatório pronto antes de começar. O que V.Exas. querem é 

defender o latifúndio e criminalizar movimentos sociais e povos indígenas. Nós vamos resistir a 

isso aqui e nas ruas. 

Dia 24 está chegando. A ocupação de Brasília vai ser a resposta... 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/17/2017 - 519 DARCÍSIO PERONDI-PMDB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da votação de medidas provisórias para as Prefeituras Municipais. Apoio dos 

prefeitos brasileiros à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

os prefeitos ficarão muito felizes se nós votarmos as medidas provisórias. Há medidas 

provisórias no limite que poderão prejudicar os próprios prefeitos, que, por sinal, estão muito 

felizes, sobretudo porque hoje reconheceram a importância da reforma da Previdência e 

manifestaram seu apoio a ela. (Manifestação no plenário.) 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/17/2017 - 545 IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada do requerimento de adiamento da votação, por duas sessões, da 

Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da 

Área de Proteção Ambiental do Tapajós.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PSOL vai votar "sim", pelo adiamento, mas o principal é dizer que aqui esse Governo golpista e 

corrupto está comprando votos. Isso é uma corrupção. É no FUNRURAL, com os ruralistas, 

que estão recebendo esses mimos aqui hoje e na CPI da FUNAI e do INCRA 2; é com os 

Prefeitos, que receberam 30 bilhões de calote de INSS; é no PRT, em que Deputados e 

Senadores são devedores também. Em todos os setores, há todos esses mimos para comprar 

votos para a reforma da Previdência.  

Os meios de comunicação de massa tinham de dar nome a isso. Não é só fisiologismo, não é 

só clientelismo: é corrupção para votar a reforma da Previdência contra o povo brasileiro. 

Abaixo o golpista Temer! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 5/17/2017 - 655 HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre votação da Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os 

limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, 

ressalvados os destaques.  

________________________________________ 



 

1477 
 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 

cada uma dessas falas, nós aproveitamos para destacar um ponto negativo desta antirreforma 

da Previdência. 

Para todos os brasileiros que estão nos ouvindo, pode faltar 1 mês, 1 ano, 10 anos ou 20 anos 

para se aposentarem pelo INSS, Deputado Pimenta, a todos eles observo: se for aprovada 

essa proposta, terão redução no valor das aposentadorias futuras de 20%, 30%, 40% ou até 

50%, conforme o seu histórico de contribuições. 

A exigência de 25 anos de carteira assinada gerará a exclusão de milhões de brasileiros que 

não conseguirão se aposentar. Por isso, nós temos que derrotar essa proposta de antirreforma 

da Previdência. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 398 DANILO FORTE-PSB -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Retomada do crescimento econômico brasileiro. Importância da proposta de reforma trabalhista 

para geração de novos empregos. Refinanciamento de débitos previdenciários pelos 

Municípios brasileiros. Importância de realização da XX Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios. Fortalecimento do Hospital Regional São Francisco, no Município de Canindé, 

Estado do Ceará. Mobilização dos Prefeitos Municipais cearenses pela conclusão das obras do 

projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. 

________________________________________ 

O SR. DANILO FORTE (PSB-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, é tão bom acordar de manhã, abrir os jornais e ler uma notícia boa. E há 

quanto tempo nós brasileiros não tínhamos uma notícia positiva, com tanta afirmação, como a 

veiculada hoje de manhã, nos grandes jornais nacionais!  

O aumento do Produto Interno Bruto, o crescimento econômico registrado no primeiro trimestre 

deste ano em 1,12%, significa, de forma contundente, de forma muito clara, de forma robusta, 

que a virada da economia começou. 

E começou com a coragem - e quero exaltar o papel e a liderança do Presidente Rodrigo Maia 

nesse processo - de encarar a necessidade de se fazerem as reformas, quando aprovamos a 

PEC do teto do gasto público, quando avançamos numa pauta capaz de diminuir a burocracia 

e mobilizar recursos para fomentar a economia. Agora, o resultado começa a aparecer, com o 

crescimento da economia, em 1,12%, nos primeiros 3 meses deste ano.  
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Há mais de 2 anos, nós não tínhamos perspectiva clara de retomada do crescimento. 

Tínhamos conseguido reduzir a inflação, tínhamos conseguido construir uma nova pauta de 

crescimento para o País, mas um número concreto de crescimento do PIB no primeiro trimestre 

nos enche de esperança e de alegria.  

Só que, para que isso possa aglutinar ainda mais forças e chegar a todos os lugares do 

Brasil... Em São Paulo, já chegou. Só no mês de abril, ofertaram-se 60 mil novas vagas de 

emprego. Ou seja, a retomada do emprego começa, ainda que de forma tímida, mas já há um 

dado real, em São Paulo. Nós precisamos expandir essa pauta para o Brasil inteiro. 

Para isso, é preciso que nós avancemos no debate das reformas, como fizemos na semana 

passada, criando a oportunidade para desburocratizar as relações de trabalho, fazendo com 

que as empresas possam abrir novas vagas e contratar com mais liberdade. E aquele 

trabalhador que estava, muitas vezes, numa situação desesperadora de desemprego, de falta 

de oportunidade, pode ver uma nova janela se abrindo para o sustento digno da sua família. 

É essa a realidade, é essa a mudança que faz com que nós tenhamos de avançar ainda mais, 

num debate aberto e franco, num diálogo construtivo, como estamos fazendo hoje, nesta 

relação do Parlamento com o Poder Executivo.  

Hoje pela manhã, fruto desse diálogo, nós conseguimos também entender o que é importante 

para aliviar a gestão municipal, como esse refinanciamento em 200 meses dos débitos 

previdenciários das Prefeituras brasileiras. 

As Prefeituras são a base do pacto federativo. As Prefeituras são o primeiro local a que todo 

cidadão ou cidadã recorre, num primeiro momento, para ter eficiência no serviço público, seja 

no posto de saúde, seja na segurança pública, seja nos serviços de iluminação, seja na 

pavimentação da sua rua. 

Para fortalecer esses entes federados, o curso da Marcha dos Prefeitos é muito importante, 

porque fortalece as lutas republicanas e faz com que os Prefeitos, os quais quero saudar 

através da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, possam chamar a atenção para si 

quanto àquilo que deve ser a nossa prioridade. 

Nós começamos a trabalhar essa prioridade quando dirigimos aqui a reforma do pacto 

federativo, o qual começou a dar frutos ao conseguirmos aprovar o aumento um ponto 

percentual no FPM - Fundo de Participação dos Municípios. E ocorre agora, de novo, com a 

pactuação, um grande acordo foi feito, inclusive com o Governo, para que votemos o Veto 

52/2016, que é exatamente aquilo que discutíamos na Proposta de Emenda à Constituição nº 

149, de 2015, do pacto federativo, para que os Municípios tenham garantido o ISS sobre 

operações financeiras. 

Não faz sentido alguém comprar um carro, um caminhão ou um ônibus no Ceará, no meu 

Itapajé ou no Canindé, e o ISS ser recolhido em uma cidade como São Paulo ou Rio de 

Janeiro, quando o patrimônio e a riqueza do investimento estão exatamente na base municipal. 

O acréscimo ao orçamento dos Municípios desses recursos provenientes da cobrança do ISS, 

neste momento, poderá representar a distribuição de uma nova parcela de FPM para os 

Municípios brasileiros, já que, no ano passado, tivemos um FPM da ordem de 72 bilhões de 

reais. Se dividirmos por 12, vai dar algo em torno de 6 bilhões de reais para serem 

redistribuídos com os Municípios brasileiros. Isso é muito bom e nos anima ainda mais, porque 

faz com que tenhamos a capacidade de entender que a luta prioritária está no Município. 
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E eu não posso deixar de reconhecer aqui dois momentos importantes para os meus 

Municípios. Ontem, Canindé, no interior do Ceará, conseguiu reavivar a manutenção da sua 

Santa Casa, o Hospital Regional São Francisco, em parceria com o Governo do Estado, com 

os Municípios do consórcio e com o trabalho e o empenho do Deputado Estadual João Jaime e 

deste Deputado que vos fala, Danilo Forte. E, hoje, houve a mobilização de Prefeitos do Ceará, 

feita pela bancada cearense, no sentido de reafirmar a luta pela transposição de águas do São 

Francisco, que precisa ser concluída no Eixo Norte. 

Em agosto do ano passado, nesta tribuna, nós já alertávamos que o processo licitatório 

decidido pelo Governo poderia criar um nó jurídico, um imbróglio, exatamente porque era 

natural que as empresas, em um momento de crise como este, em um momento de tanta 

dificuldade de recursos como o que estamos vivendo hoje, se mobilizassem para ganhar a 

licitação e buscar um contrato da ordem de 560 milhões de reais. E aconteceu exatamente 

aquilo que prevíamos: as empresas em disputa foram se socorrer na Justiça para garantir o 

seu direito de executar as obras. 

De novo ressurge aquela ideia que tínhamos apresentado em agosto do ano passado: o 

Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro tem todas as condições de engenharia para 

concluir esse trecho, até porque fez a parte mais difícil da obra, a captação em Cabrobó. 

E outras forças podem ser mobilizadas para garantir que esses 8% que faltam das obras... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 666 HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Equívoco do posicionamento do Governo Michel Temer com relação à aposentadoria rural. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PCdoB antes, 

Sr. Presidente. Sou eu quem fala? Sem problemas. Nós vamos sempre acompanhar as 

orientações de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - O tempo de V.Exa. está correndo. Fique à vontade. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Abra a votação! Abra o painel. 

O SR. HENRIQUE FONTANA - Eu só quero trazer mais um esclarecimento sobre o desastre 

que é a proposta de antirreforma da Previdência. A previdência rural hoje dá o direito de 
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aposentadoria aos 60 anos de idade para homens e aos 55 anos de idade para mulheres, com 

1 salário mínimo. Isso o Governo Temer chama de privilégio que deve ser combatido. Um 

agricultor receber 1 salário mínimo de aposentadoria seria um privilégio. E querem exigir que 

os pagamentos sejam feitos não mais pelo talão de produtor, mas por um sistema de 

pagamento individual, com o qual muitos perderão a sua aposentadoria. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 632 WELITON PRADO-PMB -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada do requerimento de votação das emendas uma a uma apresentadas à 

Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da 

Área de Proteção Ambiental do Tapajós. Associação ao discurso do Deputado Ivan Valente, a 

respeito de artifícios utilizados pelo Governo Michel Temer com vistas à aprovação da proposta 

de reforma previdenciária. Conclamação à sociedade de participação em movimento contra a 

reforma da Previdência Social, em Brasília, Distrito Federal.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. não vai usar o 1 minuto, Deputado? 

O SR. WELITON PRADO - Se V.Exa. insiste, vou usar, sim. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

O SR. WELITON PRADO - O PMB orienta o voto "sim". 

Concordo com o que o Deputado Ivan Valente colocou. Acho que o Governo está usando de 

todos os artifícios para tentar conseguir os 308 votos nesta Casa para aprovar a reforma da 

Previdência, mas nós não vamos permitir isso. 

Por isso, convocamos toda a população brasileira para ocupar Brasília. A população tem que 

se mobilizar. A reforma da Previdência é maléfica para os trabalhadores. A aposentadoria é um 

direito, e muitos vão trabalhar uma vida inteira e nunca vão se aposentar. Esta é uma reforma 

totalmente maldosa. 

O Governo poderia cortar os privilégios, cobrar dos sonegadores. A dívida é muito grande. 

Conforme já colocamos aqui, só em 2016, segundo dados oficiais, o Governo deixou de cobrar 

mais de 200 milhões de reais de grandes empresas. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 647 BOHN GASS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da bancada sobre as Emendas de nºs 2, 5, 6 e 7, com parecer favorável, 

ressalvados os destaques, apresentadas à Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os 

limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. 

Rejeição popular à proposta de reforma previdenciária, conforme pesquisa divulgada no site do 

PMDB. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PT está em obstrução. 

Mas queremos também fazer o registro de que o Governo agora tem pressa. O Governo tem 

pressa para retirar um direito da Constituição de 1988. V.Exas. se lembram bem como o PMDB 

comemorou, com Ulysses Guimarães, a Constituição de 1988. Na época, nós queríamos mais 

ainda, por isso nós assinamos e votamos contra. Achávamos que aquilo era insuficiente ainda, 

do ponto de vista dos direitos para o País. 

Agora, o PMDB, que homenageia Ulysses Guimarães, rasga a Constituição de Ulysses 

Guimarães. Aliás, o PMDB fez uma consulta no seu site, perguntando o seguinte: "Você é a 

favor ou contra a reforma da Previdência?" E, pasmem, no site do PMDB, o resultado foi de 

96% contra a reforma. Então, nós esperamos que o PMDB do Temer ouça o que saiu no site... 

(Desligamento automático o microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Utilização, pelo Governo Federal, da Medida Provisória nº 758, de 2016, que altera os limites 

do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, como moeda 

de troca para aprovação da reforma previdenciária. Orientação da respectiva bancada.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSOL vai votar 

"não", Sr. Presidente, porque o PSOL sabe que essa MP serve àqueles que estão sendo 

comprados para votar contra o povo. Mais de 90% da população são contra a reforma da 

Previdência.  

O PSOL é contra porque os que estão à frente disso são aqueles que acabam com as reservas 

indígenas, são aqueles que estão propondo o trabalho escravo, são aqueles que querem retirar 

todos os direitos dos trabalhadores, são aqueles que participaram de um golpe institucional, 

são aqueles que comandam as mortes de camponeses e de indígenas no campo. 

Por isso, o PSOL não pode concordar com esse tipo de medida provisória, que serve para 

comprar votos contra os direitos do povo brasileiro, para aprovação da reforma da Previdência. 

O PSOL vota "não". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

118.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-18:48 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 156 GIVALDO CARIMBÃO-PHS -AL 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convite ao orador para participação no programa Brasil em Debate, da TV Câmara, com vistas 

a debate sobre a reforma da Previdência. Posicionamento do orador contrário à reforma da 

Previdência. Não realização do programa em virtude de não comparecimento de Deputado 

com posicionamento favorável ao tema. Apelo para o comparecimento de Deputados 

interessados em debater o tema com o orador no referido programa. 

________________________________________ 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PHS-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero relatar um fato inusitado. Na semana passada, a TV Câmara me telefonou para 

participar do programa Brasil em Debate, que seria hoje, ao meio-dia.  

Atendi ao convite, e me disse a pessoa que entrou em contato comigo: "Não tenho ainda outra 

pessoa". O Brasil em Debate convida um Parlamentar para falar a favor de determinado tema e 

outro para falar contrariamente. Perguntei qual seria o tema. "Reforma da Previdência". Eu 

disse: "Está bom. Eu tenho me manifestado contra a reforma da Previdência e estou pronto 

para o debate na TV Câmara".  
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Porém, hoje, às 11h30min, recebo um telefonema, e me dizem que não haveria o Brasil em 

Debate, porque não encontraram ninguém que quisesse ir para o debate defender a reforma da 

Previdência. 

Eu conheço a Câmara e imagino que, é lógico, há muitos Deputados que assumem as suas 

posições. Lamento profundamente a TV Câmara dizer que não encontrou um Deputado para 

debater comigo, eu sendo contra a reforma da Previdência, e essa pessoa, a favor.  

Então, está feito o apelo a quem quiser debater comigo: a TV Câmara está chamando alguém 

para participar do debate. 

Muito obrigado, Presidente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

118.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-18:48 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 223 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inexistência dos pressupostos de relevância e urgência para a edição da Medida Provisória nº 

756, de 2016. Prejuízos à preservação do meio ambiente, no caso de aprovação da matéria. 

Protesto contra a pretendida renegociação de dívidas de Parlamentares por meio de novo 

REFIS - Programa de Recuperação Fiscal. Desestruturação da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

Deputados e Deputadas, todos que assistem à sessão neste momento, essa medida 

provisória, além de não ter o caráter de relevância e urgência para ser tratada como medida 

provisória, exerce um profundo dano ao ambiente brasileiro, a partir do momento em que faz 

com que unidades de conservação tenham a sua existência inclusive ameaçada. 

Eu quero aqui fazer a leitura das modificações que estão sendo propostas. 

Em uma de suas partes, no Pará, ela retira 484 mil hectares, que correspondem a 37% da área 

original. Além disso, da Serra do Cachimbo são retirados 180 mil hectares, mais de 50% da 

área atual. 

Aí há uma ampliação e expansão. O Relator, Deputado José Priante, disse aqui que era um 

único Município, mas, no substitutivo, eles apresentaram uma alteração para Santa Catarina, lá 

no Parque Nacional de São Joaquim, com a retirada de 10 mil hectares, mais de 20% da área 

atual. E o Deputado José Priante, repito, disse que era um único Município. 
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V.Exas. não precisam ficar nervosos. Depois assumam o microfone e, se quiserem, façam a 

contestação dos dados. Agora, é difícil acreditar nos dados que V.Exas. colocam, porque nós 

já sabemos qual é o compromisso que V.Exas. têm. O compromisso que V.Exas. têm não é 

com a preservação do ambiente. É com o latifúndio e com os interesses de grupos muito 

próprios V.Exas. Não defendem, inclusive, camponeses nem pequenos produtores. Defendem 

latifundiários. 

É fácil levantar a mão agora e fazer sinal de negativo, mas eu quero ver se a bancada do 

PMDB vai ser contra a proposta de REFIS que está sendo apresentada aqui por membros da 

bancada de V.Exas. e tem como objetivo perdoar 3 bilhões de reais de dívidas de Deputados e 

Senadores com empresas! 

Vão assumir o compromisso de dizer que são contra isso? Eu tenho certeza de que não vão! 

Não adianta tentarem, aqui, me intimidar, com grito ou levantar de mão, para que eu não fale. 

V.Exas. deveriam ter vergonha de votar esse tipo de matéria e de votar um desmonte da 

previdência pública, enquanto querem propor uma renegociação de 3 bilhões de dívida de 

V.Exas. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 540 HENRIQUE FONTANA-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações das matérias constantes na pauta pelos partidos da Oposição, em 

protesto contra a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

primeiro quero discordar de V.Exa., porque a nossa obstrução aqui, na avaliação da Oposição, 

é uma obstrução cívica, é para salvar a previdência pública do País. 

V.Exas. estão tentando passar o trator em cima de direitos fundamentais dos trabalhadores e 

dos mais pobres deste País. V.Exas. têm maioria parlamentar? Têm, mas ela está ruindo. Lá 

na rua, 90% do povo brasileiro estão contra o Governo Temer e contra as antirreformas que 

estão aqui. 

Nós vamos obstruir nem que tenhamos que ficar aqui até meia-noite, Presidente. Não estamos 

preocupados com o jantar de hoje. Estamos preocupados com o futuro da previdência deste 

País! 
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Quero anunciar que, na bancada do Rio Grande do Sul, 18 dos 31 Deputados já abriram voto 

contra a reforma. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, a Proposta de Emenda à Constituição da 

Reforma da Previdência ou qualquer outra não tem trancada a sua pauta por medida 

provisória, apenas isso. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada sobre o requerimento de apreciação em regime de urgência do Projeto 

de Lei Complementar nº 100, de 2011, a respeito do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 

Importância da participação popular em mobilização contra a reforma previdenciária, em 

Brasília, Distrito Federal. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - A Minoria vota "sim" e 

vai discutir com o autor do projeto o aperfeiçoamento da matéria, porque entendemos que o 

cooperativismo de crédito, com seus vários sistemas - destaco aqui o Sistema Cresol, que tem 

como sua base principal a agricultura familiar nos pequenos Municípios -, tem possibilidade de 

fazer esse diálogo com o poder público. 

Queremos aproveitar a oportunidade para convocar todo o povo brasileiro para a mobilização 

nacional de ocupação de Brasília, no dia 24, contra a reforma da Previdência, um crime contra 

os trabalhadores brasileiros e, principalmente, uma violência contra as mulheres do campo e 

da cidade. Dizer "não" à reforma da Previdência é defender a dignidade do povo brasileiro. No 

dia 24, vamos ocupar Brasília, para impedir esse crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária. Anúncio de 

mobilização popular contra a aprovação da reforma da Previdência Social, em Brasília, Distrito 

Federal. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é um absurdo 

ficar empurrando essas votações para a calada da noite. Nós já nos posicionamos aqui contra 

a perspectiva de votar na calada da noite. 

A sociedade não aceita isso, Sr. Presidente. Isso é um absurdo. 

O SR. BALEIA ROSSI - Vamos votar! 

O SR. CAETANO - É na calada da noite que aqui são feitos os acordos no sentido de aprovar 

matérias contra a sociedade, contra o povo; matérias que beneficiam latifundiários, e não o 

trabalhador rural, e não o pequeno proprietário, Sr. Presidente! 

Aqui nesta Casa, nós temos visto diversos absurdos, como a forma que o Governo está 

negociando a todo instante para poder empurrar aqui a reforma da Previdência, que é contra o 

povo brasileiro. 

Nós nos posicionamos contra a reforma da Previdência. É por isso que os trabalhadores do 

Brasil vão ocupar Brasília no dia 24, para impedir que aqui se aprove a reforma da Previdência, 

que é mais um absurdo contra o povo brasileiro, Sr. Presidente! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

118.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-18:48 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 136 DAVIDSON MAGALHÃES-PCDOB -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de debate sobre a reforma previdenciária, na Universidade Estadual de Santa Cruz, 

no Município de Ilhéus, Estado da Bahia. Empenho do orador na rejeição da matéria. 

________________________________________ 
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O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu quero registrar o exitoso debate que tivemos sobre a reforma da Previdência, no 

último dia 12 de maio, no auditório do curso de Direito, da Universidade Estadual de Santa 

Cruz.  

O evento contou com presença massiva da comunidade acadêmica, representantes de 

estudantes. Esse debate foi coordenado pelo Prof. Wenceslau Júnior. Tivemos como 

debatedor o Prof. Carlos Pereira, do curso de Direito, além das presenças do Pró-Reitor 

Alessandro Fernandes, do Prof. Guilhardes e do Prof. Carlos Valder. 

Foram impressionantes as manifestações e questionamentos dos cidadãos. 

Por isso, continuo firme na luta pela rejeição dessa reforma da Previdência, que é o fim da 

previdência social para os pobres no Brasil. 

Sr. Presidente, eu gostaria de dar como lido o meu pronunciamento e pedir que ele seja 

divulgado amplamente no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgá-lo no programa A Voz do Brasil, 

Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar o exitoso debate que tivemos sobre a 

reforma de Previdência que realizamos ontem, dia 12 de maio, no Auditório do Direito, da 

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. 

Foi um evento muito representativo, contamos com a presença massiva da comunidade 

acadêmica, representações dos estudantes e dos professores. 

O debate foi coordenado pelo Prof. Wenceslau Júnior e teve como debatedor o Prof. Carlos 

Pereira, do curso de Direito, além das presenças do Pró-Reitor Alessandro Fernandes, do Prof. 

Guilhardes e do Prof. Carlos Valder. 

Foi impressionante que todas as manifestações e questionamentos dos cidadãos e cidadãs 

presentes ao debate foram pela não aprovação dessa PEC que vai acabar com a 

aposentadoria de toda a população. 

Continuarei lutando pela rejeição dessa reforma da Previdência para reafirmar cada vez mais o 

meu compromisso com o povo baiano e com a população brasileira. 

Espero que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas Federais possam rejeitar essa malfadada 

PEC 287/16, que prejudicará todos os brasileiros. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Consulta à Presidência sobre o pagamento de horas extras aos servidores da Casa. Anúncio 

de realização de marcha contra as reformas trabalhista e previdenciária. Conclamação ao povo 

brasileiro para participação no evento. Orientação da respectiva bancada. 

 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes 

de encaminhar a votação, eu gostaria de fazer uma pergunta a V.Exa.: os funcionários da Casa 

que estão aqui até esta hora ganharão hora extra? Pela reforma trabalhista, alonga-se a 

jornada de trabalho e a hora extra não é computada nessa jornada de trabalho dos 

trabalhadores. 

Sr. Presidente, o esforço que fazemos é no sentido de chamar a população para a grande 

marcha que queremos realizar aqui, no dia 24, contra a reforma da Previdência e contra a 

reforma trabalhista, porque a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores é necessária. 

O Brasil que nós queremos é aquele em que caibam os trabalhadores, o emprego, o 

desenvolvimento e a distribuição de renda. É esse Brasil que nós desejamos. É esse País que 

nós queremos. 

Por isso, o PCdoB vota "sim". 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

119.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-19:04 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação do parecer da Comissão Mista à Medida Provisória nº 

758, de 2016, que altera os limites do Parque Nacional do Jamanxim e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós. Posicionamento a maioria dos Deputados contrário à proposta de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vai 

votar "não" porque não estão atendidos os pressupostos constitucionais. 

Agora, o que é urgente neste País é que se sustem as medidas que o Governo está tomando. 

Nós já denunciamos hoje aqui: o Governo Temer está tirando o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais do controle da Amazônia, nas queimadas, nos desmatamentos, e o está 

terceirizando para uma empresa privada. Abriu um edital que o Ministério Público, felizmente, 

suspendeu. Ele só tinha um prazo de 15 dias, o que era, óbvio, uma marcação já combinada 

para quem seria esse edital. Acho importante fazermos esse debate. 

O jornal O Estadão fez uma pesquisa perguntando aos colegas Deputados quem é a favor da 

reforma da Previdência. Segundo O Estadão, só 82 Deputados votaram a favor. É por isso que 

o Governo está jorrando dinheiro para tudo quanto é lado: para ver se convence Deputados. 

Essa reforma da Previdência não pode passar! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

120.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 16/05/2017-00:00 

Publ.: DCD - 5/17/2017 - 710 FAUSTO PINATO-PP -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio ao discurso da Oposição sobre compra de votos pelo Governo Michel Temer para 

aprovação de propostas de reformas constitucionais. Orientação da respectiva bancada. 

________________________________________ 

O SR. FAUSTO PINATO (Bloco/PP-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu gostaria de fazer algumas ponderações. Eu ouvi aqui a Oposição - da qual muitos membros 

eu respeito - manifestar que há Deputado sendo pago. Isso é um absurdo! Quem ficou preso 

foi José Dirceu, com o mensalão. Isso, sim, foi pagamento para Deputado. 

Sr. Presidente, o que eu ouço dizerem nesta Casa é que são contra a privatização, mas 

entregaram na mão grande a PETROBRAS na Bolívia, num acordo de cavalheiros. 

Ouço falar, Sr. Presidente, em gasto de dinheiro, e todos nós sabemos do grande gasto que foi 

feito com recursos do povo brasileiro para construir porto em Cuba, para dar dinheiro para a 

Venezuela. 

Do que nós estamos tratando aqui é da reconstrução do País, de medidas para que possamos, 

sim, fazer as reformas necessárias para o País. 

Em relação ao agora, nós votamos "não". O Pará pede desenvolvimento. É uma rodovia, é uma 

ferrovia... 
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(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

122.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 17/05/2017-14:20 

Publ.: DCD - 5/18/2017 - 38 MARCON-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação ante as barganhas promovidas pelo Governo Michel Temer para a aprovação da 

proposta de reforma previdenciária. Declaração de voto contrário à matéria.  

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero registrar o meu 

discurso. 

Em primeiro lugar, quero dizer que o Presidente golpista Michel Temer está fazendo leilão com 

o chapéu dos outros. A negociação da dívida de 110 bilhões de reais atinge de 10% a 15% dos 

Municípios nacionais. Em segundo lugar, destaco a dívida de 10 bilhões do Fundo Rural do 

Agronegócio. 

Por que se atende à pauta dos grandes e não se atende à pauta dos pequenos? Tudo isso é 

para ter votada aqui a retirada de direitos dos trabalhadores, é para votarem favoravelmente à 

reforma da Previdência. O meu voto é "não" à reforma da Previdência! Nenhum direito a 

menos! 

Eu gostaria de pedir que o meu discurso fosse divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - O pedido de V.Exa. está deferido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Temer "pagará caro" em troca da aprovação 

da reforma da Previdência no Congresso Nacional. 

Após a aprovação da reforma da Previdência na Comissão, na semana passada, agora o 

Governo golpista de Michel Temer pagará uma alta conta pela aprovação dessa reforma no 

Congresso Nacional. Segundo notícias da imprensa, pela própria agenda do Presidente, o 

mesmo terá dois compromissos que podem custar cerca de R$ 110 bilhões aos cofres 

públicos. 
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O primeiro compromisso é relativo ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL 

e à dívida de R$ 10 bilhões. 

Os Deputados da bancada ruralista ameaçam votar contra a reforma se não for aliviada a 

dívida do setor com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. Essa é a 

chamada contribuição previdenciária dos fazendeiros. O Supremo Tribunal Federal - STF 

determinou que o pagamento do FUNRURAL seja feito, e isso equivale a R$ 10 bilhões, os 

quais os fazendeiros não recolheram nos últimos anos. Contudo, a bancada ruralista negocia 

com o Governo os votos na reforma em troca da anistia, conforme noticiam os meios de 

comunicação. 

O segundo compromisso é sobre o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e a 

renegociação de dívida de até R$ 106 bilhões para Prefeitos, bem como sobre o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISS.  

O Presidente Temer participará da abertura da XX Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios, realizada pelos Prefeitos, que acontecerá esta semana e deverá anunciar uma 

medida provisória que vai atender a uma das pautas do movimento, que trata do REFIS 

municipal, para cerca de 600 Municípios que querem renegociar uma dívida de pelo menos R$ 

100 bilhões com o INSS. 

Também está em pauta a derrubada de um veto relativo à destinação de ISS - Imposto sobre 

Serviço de Qualquer Natureza, a respeito de transações on-line com cartões de crédito, planos 

de saúde e financiamento de veículos. 

Além disso, há ainda a renegociação das dívidas dos Estados com o BNDES e o Mega-REFIS, 

em tramitação no Congresso - Medida Provisória nº 766, de 2017 -, que somam mais R$ 48 

bilhões. Assim, os gastos custarão cerca de R$ 164 bilhões, o equivalente a 1 ano de déficit da 

Previdência, que é de R$ 170 bilhões. Tudo isso sem falar na liberação de pagamento das 

emendas parlamentares para a base aliada. 

Em resumo, o Governo golpista, na ânsia de conseguir, no Congresso, seus 330 votos 

favoráveis a uma reforma da Previdência que irá aniquilar a vida dos brasileiros, vende a alma 

e paga com dinheiro público.  

É uma aberração o que está acontecendo em nosso País, Sr. Presidente! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Concessão de vantagens financeiras aos Parlamentares, pelo Governo Michel Temer, para 

aprovação da proposta de reforma previdenciária. Perda do Tesouro Nacional com a 

concessão de isenções fiscais a empresas por meio do Programa de Recuperação Fiscal -

REFIS.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar como 

lido meu pronunciamento sobre o novo REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, o balcão de 

negócio das reformas, mostrando quanto custa a destruição de direitos no nosso País - 

somente para os ruralistas o Governo negocia, segundo noticiado pela imprensa, isenção de 

10 bilhões de reais em dívidas do setor com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - 

FUNRURAL. 

Os bilhões disponibilizados no balcão de negócios da reforma da Previdência são a prova 

cabal de que a questão de fundo nunca foi o suposto déficit da Previdência. O real objetivo da 

reforma é promover o negócio das empresas e das instituições financeiras, dos bancos, que 

estão interessados na privatização da Previdência. 

E falando nesse Programa de Regularização Tributária - PRT, que alcança também Deputados 

devedores, pelo projeto, que virou um projeto de lei de conversão, 23 bilhões de reais sairão 

dos cofres públicos para serem pagos... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. IVAN VALENTE - Eu acho que está ficando claro para toda a sociedade brasileira que a 

reforma da previdência, com a isenção das dívidas tributárias e outras compensações, não 

passa de uma afirmação: o Governo golpista de Temer quer que o povo pague a conta da 

crise. Esse balcão de negócios, essa compra de votos que está em cada ação governamental, 

em cada negociação, inclusive com os Municípios... 

Uma dívida com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de 75 bilhões de reais será 

reduzida em 40%. Esse dinheiro todo podia estar sendo utilizado para pagar as aposentadorias 

dos trabalhadores. A reforma da Previdência é para dar uma satisfação ao mercado financeiro 

do nosso País.  

Não à reforma da Previdência! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é vergonhosa a postura do Governo golpista de Michel 

Temer e de sua base aliada no Congresso de negociar vantagens financeiras em troca de 

votos para aprovação da malfadada "reforma" da Previdência. 

Após verem a proposta rejeitada nas ruas pela ampla maioria dos brasileiros, partiram agora 

para um verdadeiro toma lá, dá cá que poderá custar bilhões aos cofres públicos, numa 
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completa desmoralização do discurso oficial de que "é preciso cortar gastos" e garantir o 

"equilíbrio fiscal". 

Somente para os ruralistas, o Governo negocia, segundo noticiado pela imprensa, isenção de 

R$ 10 bilhões de dívidas do setor com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - 

FUNRURAL. 

Além disso, através do Programa de Regularização Tributária - PRT, conhecido como novo 

REFIS - Programa de Recuperação Fiscal, o Governo e sua base no Congresso pretendem 

também conceder isenções bilionárias às empresas devedoras do Fisco. A Receita Federal 

calcula que a perda para o Tesouro será da ordem de R$ 23 bilhões. Segundo a proposta da 

Comissão que debateu o tema, os devedores poderiam parcelar suas dívidas em até 10 anos, 

mediante o pagamento de 20% do principal, com descontos de até 90% nas multas. 

Os bilhões disponibilizados no balcão de negócios da "reforma" da Previdência são a prova 

cabal de que a questão de fundo não é, e nunca foi, reduzir o suposto "déficit" da Previdência. 

O real objetivo dessa "reforma" é promover os negócios das empresas e instituições financeiras 

- bancos - que lucram com a previdência privada no País. Para isso querem acabar com a 

previdência pública, impedindo pura e simplesmente que a maioria do povo se aposente, numa 

tentativa de forçar a adesão aos planos de previdência privada. 

O Governo quer fazer com a Previdência o mesmo que já faz com o Sistema Único de Saúde - 

SUS: reduzir o alcance do Sistema para forçar a migração de milhões de brasileiros para os 

planos privados de saúde, acostumados a extorquir usuários por meio de planos que oferecem 

baixa cobertura e péssimo atendimento. 

A negociação de verbas parlamentares, isenção de dívidas tributárias e outras compensações 

para aprovação da "reforma" da Previdência no Congresso é escandalosa e ao mesmo tempo 

reveladora do modus operandi do Governo Temer: um Governo corrupto, sem legitimidade e 

adepto do mais absurdo fisiologismo parlamentar, em que as medidas contra o povo são 

votadas a peso de ouro. O Presidente, sem votos e sem popularidade, sabe que só continua no 

poder enquanto entregar aos poderosos o que eles querem, e insiste em fazer com que a 

população pague a conta. 

Em momentos anteriores, a mídia nativa chamaria isso de corrupção e compra de voto, mas 

agora, como se trata de aprovar medidas que contemplam seus anunciantes e sócios no 

mercado financeiro e no meio empresarial, a operação é tratada como se fosse algo normal. A 

parcialidade é escandalosa. 

O perdão de dívidas bilionárias de Parlamentares empresários e seus doadores de campanha 

enquanto votam "reformas" impopulares reflete a composição elitista deste Congresso, eleito 

em sua maioria pela força da grana e avesso aos interesses do povo.  

Atualmente, 42,2% dos Parlamentares são empresários e fazendeiros, somando quase o dobro 

dos 22,9% de Parlamentares com origem no trabalho assalariado - servidores, professores, 

policiais, etc. Outros 28,5% são profissionais liberais - advogados, médicos e engenheiros -; 

4,9% são diversos - bispos, atletas, cantores - e somente 1,5% é agricultor. Os dados são do 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP, publicados em Radiografia do 

Novo Congresso. 

Tal composição é o que explica que a maioria desses Parlamentares legisle contra os 

interesses do povo. Mas o balcão de negócios montado pelo Governo e sua base aliada é 
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apenas mais um ingrediente para aumentar a revolta popular contra a retirada de direitos. Mais 

cedo ou mais tarde, os traidores do povo pagarão em dobro.  

Muito obrigado.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos Prefeitos Municipais presentes em Brasília, Distrito Federal. Condição imposta 

pelo Presidente Michel Temer para renegociação de dívidas previdenciárias dos Municípios 

brasileiros.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero saudar os 

prefeitos que estão em Brasília e os que aqui não estão e aproveitar para fazer um alerta. O 

Governo Temer está querendo comprometer os prefeitos ao fazer algo legítimo para eles, que 

é a renegociação das dívidas com o INSS. Exigir, em contrapartida, que apoiem a reforma da 

Previdência é um escândalo. Por que é um escândalo? O desafogo momentâneo dos prefeitos 

vai depois afogar as contas do Município, porque o dinheiro não estará no comércio, não estará 

na padaria, não estará na indústria, não estará com o cidadão, que, tendo aposentadoria, vai 

poder comprar e aquecer a atividade municipal. 

Então, eu quero pedir aos prefeitos que não entrem nessa maldosa chantagem de Temer. 

Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Adérmis Marini) - Fica autorizada a divulgação no programa A Voz do 

Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero aproveitar que Brasília está cheia de prefeitos e 

prefeitas para fazer um alerta: o Governo Temer está tentando usar os senhores e as 

senhoras. 

Sim, Temer vai oferecer-lhes o REFIS municipal e permitir que as dívidas dos seus Municípios 

com o INSS sejam prolongadas por até 240 meses. Mas o que ele quer em troca é mais caro a 

qualquer Município e a qualquer prefeito do que um desafogo de alguns meses no orçamento. 
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O que Temer quer é que vocês, prefeitos e prefeitas, em troca do REFIS, passem a apoiar a 

reforma da Previdência. 

Ora, caros prefeitos e caras prefeitas, já está provado que essa reforma vai arruinar as 

economias municipais de tal forma que, em alguns anos, vamos ter uma quebradeira 

generalizada e os orçamentos de suas cidades estarão inviabilizados. Não é exagero, não, é 

isso mesmo: em 70% dos Municípios, os recursos da Previdência, seja por aposentadorias, 

seja por outros benefícios, são superiores aos que entram nos cofres públicos por meio de 

ICMS e FPM. 

Isto significa que o dinheiro da Previdência é o que mais movimenta a economia das cidades. 

Com menos dinheiro circulando na cidade, perde o comércio, perdem os serviços, perdem as 

indústrias. E, quando tudo isso diminui, caem os impostos e, por consequência, cai a 

arrecadação. 

Então, o REFIS que Temer está oferecendo agora não vai adiantar nada se a reforma da 

Previdência for aprovada, porque o REFIS desafoga temporariamente, mas a reforma afoga 

definitivamente as finanças municipais. 

Temer está fazendo isso porque hoje o Governo não tem os votos de que precisa para aprovar 

esta reforma. E não os tem justamente porque todo mundo já se deu conta de que essa 

reforma é criminosa. Esta consciência já chegou aos Deputados e aos Senadores. E chegou 

até ao próprio partido de Temer. Sim, o PMDB fez uma pesquisa sobre a reforma. Sabem qual 

foi o resultado? Noventa e seis por cento não querem a reforma. 

Então, senhores prefeitos e senhoras prefeitas, exijam o REFIS, que esse é um direito dos 

seus Municípios e um dever do Governo Federal, mas não cedam à chantagem de Temer, 

porque o que ele está dando com uma mão ele está tirando em dobro com a outra. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos prefeitos participantes da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Importância da luta em prol da causa municipalista. Tentativa, pelo Presidente Michel Temer, 

de apoiamento dos gestores municipais à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 



 

1496 
 

O SR. ZECA DIRCEU (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também eu quero 

saudar todos os prefeitos e prefeitas que estão em Brasília, reafirmando a importância da luta 

municipalista, da qual eu tive oportunidade de participar quando fui prefeito e Vice-Presidente 

da Associação dos Municípios do Paraná e também Presidente da AMERIOS - Associação dos 

Municípios do Entre Rios, na minha região. A presença de todos aqui é importante para a luta 

municipalista, que tem o nosso apoio, o nosso respaldo. 

Sr. Presidente, quero também rechaçar a tentativa até infantil do Governo Federal, do 

Presidente Temer, que, acreditando que os Prefeitos são ingênuos, quis envolvê-los na sua 

luta absurda, insana e cruel pela retirada de direitos, em especial com a reforma da 

Previdência Social. 

Os prefeitos não são ingênuos, sabem o que está em jogo, sabem que a reforma da 

Previdência não é prejudicial só para a vida de cada brasileiro e brasileira, mas também é 

prejudicial, e muito, para a economia dos Municípios, para a economia das pequenas cidades. 

Que esta postura leviana adotada na Marcha dos Prefeitos sirva como energia para que os 

prefeitos e prefeitas de todo o Brasil se somem a nós e denunciem o absurdo do que está 

sendo proposto aqui, uma verdadeira ação criminosa contra os direitos. Que eles aumentem 

ainda mais a pressão e lutem para convencer a Câmara dos Deputados a tomar a decisão que 

temos que tomar: rejeitar totalmente a reforma da Previdência. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações aos Prefeitos participantes da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Apoio da Confederação Nacional de Municípios - CNM à proposta de reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. JONES MARTINS (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Deputado Vitor 

Valim, muito obrigado. Eu quero apenas me somar a outras manifestações e cumprimentar os 

milhares de Prefeitos e representantes de Municípios que estão em Brasília nesta semana. E 
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cumprimento também o meu conterrâneo e companheiro Paulo Ziulkoski, pela condução que 

dá à Confederação Nacional dos Municípios. 

Essa XX Marcha a Brasília certamente vai ficar na história pela participação, pelo grande 

número de Municípios envolvidos, pela mobilização, mas principalmente pela costura política 

habilidosa que foi conduzida pelo Paulo Ziulkoski e que redundou no apoio maciço dos 

Prefeitos à reforma da Previdência. Com números, estudos, diagnósticos, gráficos, os Prefeitos 

estão convencidos de que o bom gestor precisa apoiar a reforma da Previdência. E o 

Presidente Michel Temer publicou uma medida provisória que facilita a vida de todos eles.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de compra de votos pelo Governo Michel Temer, com vista à aprovação da proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós queremos 

registrar mais uma vez a nossa preocupação com o cenário que estamos vendo nesta Câmara 

dos Deputados. Algumas semanas atrás nós tínhamos menos de cem Parlamentares 

afirmando que votariam a favor do projeto de reforma da Previdência, esse projeto que visa 

destruir a Previdência pública, impedir que o trabalhador brasileiro se aposente e aumentar o 

mercado de previdência privada. 

O que temos visto nas últimas semanas é o Governo fazendo negócios e mais negócios: 

renovação de concessões; esquartejamento e venda da PETROBRAS; aprovação de anistia 

para sonegação de produtores rurais; refinanciamento e anistia para pessoas físicas e 

jurídicas; parcelamento para prefeitos. Tudo para apoiar o golpe, destruir a Previdência e 

destruir os direitos dos trabalhadores. 

É muito preocupante, Sr. Presidente, porque isso degrada a Câmara dos Deputados. Está 

evidente para a população brasileira que o Governo está comprando os votos dos Deputados 
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para votarem a favor da reforma da Previdência. É pior do que foi na época em que Fernando 

Henrique Cardoso comprou votos para a aprovar a reeleição. 

Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que grande parte desta Casa está sendo 

convidada a vender o seu voto para destruir a Previdência pública. 

Anistia de dívidas. Como é, Sr. Presidente, que, tendo como justificativa para destruir a 

Previdência pública o equilíbrio do caixa, aprovam mais de 50 bilhões em anistias de 

sonegadores da Previdência? É uma grande incoerência. 

Não vamos aceitar a destruição da Previdência pública. Fora, Temer! Não ao golpe! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Mobilização contra a proposta de reforma da Previdência em Brasília, Distrito Federal. Crítica à 

negociação de votos de Deputados para aprovação da proposição. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - O meu é o 48º nome.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 24 próximo, o povo brasileiro, os 

trabalhadores do País virão a Brasília para denunciar não só o golpe à democracia e aos 

direitos trabalhistas, mas também o golpe à Previdência deste País. 

Isso a que estamos assistindo aqui é efetivamente um crime. Vejo Deputado lá na base dizer 

que está indeciso e agora começo a perceber o porquê da indecisão. A indecisão é para dizer 

ao Governo que ainda não está dizendo "sim" à reforma para fazer negócio e vender o voto na 

reforma da Previdência? Ou o Deputado é a favor ou é contra. O que nós estamos estranhando 

é que os que eram contra começam agora a dizer que estão indecisos, outros começam a dizer 

que são a favor. O que mudou nesse período? O que está mudando nesse período? O balcão 

de negócios está voltando a esta Casa, na relação promíscua com o Governo, para tirar de 

milhões de brasileiros o direito à aposentadoria; para outros milhões de brasileiros se 

aposentarem mal; e para outros milhões de brasileiros trabalharem 5, 10, 15 anos a mais... 
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(Desligamento automático do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Vitor Valim) - Deputado, V.Exa. já teve 2 minutos. Vou conceder a V.Exa. 

mais 1 minuto para que conclua, senão os próximos oradores vão reclamar da Mesa. 

O SR. PEDRO UCZAI - Está bem.  

As mulheres trabalhadoras do campo e da cidade é que vão pagar essa conta criminosa de um 

Governo que assaltou o Palácio do Planalto e agora quer assaltar direitos trabalhistas, direitos 

previdenciários, direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres. 

Com essa reforma, uma professora terá que trabalhar 15 anos a mais para ter aposentadoria 

integral, as mulheres agricultoras terão que trabalhar até os 57 anos e as mulheres de uma 

forma geral terão de trabalhar mais para se aposentar, porque não é só a idade mínima de 65 

anos para os homens e de 62 para as mulheres que vai deixar milhões de brasileiros sem se 

aposentar. A necessidade de 25 anos de contribuição, no mínimo, também vai excluir milhões 

de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil do direito à aposentadoria. "Não" a esse crime! 

E, para cometerem esse crime, vão cometer um segundo crime, que é transformar este 

Parlamento num balcão de negócios de mais um crime da corrupção brasileira. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de compra de votos pelo Governo Federal, com vista à aprovação da reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, eu queria fazer o seguinte registro: fiz parte da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência. E qual era o grande mote, qual era a justificativa para o Governo mandar a 

reforma da Previdência para cá? Em primeiro lugar, o Governo está falido, então precisa tirar o 

couro dos trabalhadores, dos aposentados brasileiros, dos pobres brasileiros, porque a maioria 
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se aposenta com um salário mínimo. Em segundo lugar, mostra, a cada dia, um rombo da 

Previdência Social. 

Para viabilizar a votação da Previdência Social, a que nós estamos assistindo aqui é 

exatamente a contradição, o inverso disso. Ontem, a benesse aos Prefeitos que devem ao 

INSS foi de 30 bilhões de reais. Aí não tem rombo mais. Para ganhar o voto da bancada 

ruralista aqui da Câmara dos Deputados, vai-se baixar a alíquota do FUNRURAL, ocasionando 

a perda de 10 a 15 bilhões de reais. Além disso, está sendo aprovado um plano de 

regularização tributária, com o cancelamento de multas de até 90%, e as perdas serão de 23 

bilhões de reais. 

É interessante, não é? Nós fazemos a reforma da Previdência para tirar o couro dos pobres e 

estamos entregando benesses para os que podem, os ricos que não pagam impostos, os 

caloteiros, inclusive Parlamentares que estão na frente da MP 766, que trata da dívida 

tributária, que eles mesmos estão conduzindo. 

Nós queremos denunciar essa contradição e dizer que compra de votos dessa forma tem nome 

e é corrupção. 

Era isto o que nós queríamos deixar registrado. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apresentação do balanço das atividades da Comissão Especial da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração das regras da seguridade social, durante a 

vigência do colegiado. Aprovação da matéria com voto contrário do orador. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente 

Deputado JHC, a quem saúdo, cumprimentando, por extensão, os colegas Deputados e 

Deputadas. Venho a esta tribuna hoje para falar de um artigo que escrevi narrando um pouco 
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do que nós vivemos durante os 90 dias dos trabalhos da Comissão Especial que analisou e 

aprovou - com o meu voto contrário logicamente - a Proposta de Emenda à Constituição nº 

287, de 2016, que trata da reforma da Previdência. 

Eu tive certeza de que tanto o Governo quanto boa parte dos Deputados vivem muito distante 

da realidade da maioria da população brasileira, em especial, a população mais humilde, mais 

pobre, que mais necessita do amparo do Estado. 

Enganou-se o Governo, que esperava aprovar a reforma da Previdência na íntegra, assim 

como fez com a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016, que limitou os gastos, 

deixando fora do teto somente o pagamento de juros e serviços da dívida, que já 

comprometem mais de 45% do Orçamento da União, por beneficiar banqueiros e o sistema 

financeiro, ou como foi com a reforma trabalhista. 

Dentro da Câmara, tive a alegria de participar dessa Comissão e liderá-la por mudanças 

profundas no projeto, para impedir a penalização aos que ganham menos, lembrando que 67% 

dos aposentados recebem apenas um salário mínimo pelo Regime Geral da Previdência 

Social. 

No meu Estado, o Rio Grande do Sul, houve uma série de mobilizações, que começaram com 

os agricultores, coordenadas pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 

do Sul - FETAG, que se espalharam pelo País inteiro. 

Quero registrar aqui também a força das Câmaras de Vereadores pelas moções que fizeram e 

pelas audiências públicas que promoveram, fechando questão contra essas reformas que 

atingem especialmente os trabalhadores do campo. 

Os rurais avançaram da primeira para a terceira proposta, em especial a agricultura familiar, 

mas os assalariados rurais ainda estão muito distantes daquilo que precisa ser esta 

negociação. 

Portanto, aqui neste plenário, ainda temos que avançar muito para que se reduza a idade de 

aposentadoria, em especial, da mulher trabalhadora rural, assalariada, porque 62 anos de 

idade com certeza é muito. 

Para o trabalhador urbano, também existem ainda sérios entraves no projeto que penalizam os 

mais humildes, os que recebem os menores salários, as mulheres e os servidores públicos. 

Todos os contribuintes da Previdência Social terão que trabalhar e contribuir por mais tempo e 

se aposentarão mais tarde com menor valor, porque passará a vigorar a média de 100% das 

contribuições. 

Portanto, Sr. Presidente, quero reiterar aqui, mais uma vez, a crueldade dessa reforma. 

Concluo dizendo que, na minha opinião, a reforma continua cruel, injusta, e a pressão popular 

não pode diminuir, precisa aumentar, para que o Governo entenda que esse é um assunto 

sério, que trata da vida das pessoas de qualquer idade neste País. 

Quanto às questões que o Governo tem trabalhado com os Prefeitos, fazendo bondades para 

Deputados, nomeando para cargos, nós discordamos disso. Quero reiterar, mais uma vez, que 

o meu voto será contrário a essa PEC 287, porque ela, mais uma vez, faz a reforma justamente 

junto aos mais humildes, aos mais pobres e aos que mais precisam da Previdência Social. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação nos 

órgãos de comunicação desta casa, em especial em A Voz do Brasil. 
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O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Heitor Schuch. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

O que vi nestes 90 dias de duração da Comissão Especial que analisou e aprovou, com meu 

voto contrário, a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287, sobre a reforma da 

Previdência Social, me deu a certeza de que tanto o governo como boa parte dos deputados 

vive muito distante da realidade da maioria da população brasileira, em especial a mais pobre e 

que mais necessita do amparo do Estado. 

Enganou-se o governo que esperava aprovar a reforma da Previdência na integra, assim como 

fez com a PEC 55 que limitou os gastos, deixando fora do teto somente o pagamento de juros 

e serviços da dívida, que já comprometem 45,11% do Orçamento da União, por beneficiar 

banqueiros e o sistema financeiro, ou como foi com a reforma trabalhista. 

Dentro da Câmara liderei um movimento por mudanças profundas no projeto, para impedir a 

penalização aos que ganham menos, lembrando que 67% dos aposentados recebem apenas 

um salário mínimo. O Rio Grande do Sul promoveu fortes mobilizações dos agricultores, 

coordenadas pela FETAG, que se espalharam por todo o Brasil. Também foi fundamental a 

ação das câmaras de vereadores que, independentemente de cor partidária, promoveram 

audiências públicas e fecharam questão contra estas reformas que atingem especialmente o 

campo. 

Os rurais foram os que mais se avançou nas negociações em que participei ativamente na 

comissão, seja em plenário, ou nas audiências públicas, onde comprovamos que esses 

trabalhadores, ao contrário do que afirmava o governo, contribuem sim para a Previdência e 

que não são os responsáveis pela crise econômica em que o país se encontra. 

Entre os avanços em relação à proposta original destacamos a manutenção da pensão por 

morte para quem ganha até dois salários mínimos; idade mínima do homem em 60 anos e da 

mulher em 57 - exigência inicial era de 65 para todos -; redução do tempo de contribuição de 

25 para 15 anos e salário integral no benefício assistencial LOAS, além de acesso aos 68 

anos, ante 70 como queria o Executivo. 

Entretanto, as alterações ainda não nos atendem e vamos trabalhar para mudar duas questões 

em plenário: permanência da aposentadoria das agricultoras aos 55 anos e o atual modelo de 

contribuição dos rurais sobre a comercialização e não de forma individual e direta. 

Para o trabalhador urbano também existem ainda sérios entraves no projeto, que penalizam os 

mais humildes, os que recebem os menores salários, as mulheres e os servidores públicos. 

Todos os contribuintes da Previdência Social terão que trabalhar e contribuir por mais tempo e 

se aposentarão mais tarde e com valor menor, porque passará a vigorar a média sobre 100% 

das contribuições e não mais das 80% melhores contribuições como é hoje. Enquanto algumas 

castas privilegiadas foram poupadas. 

Mesmo cedendo em diversos pontos, a reforma segue cruel e injusta. Se a pressão popular 

não aumentar, o governo poderá conseguir os 308 votos necessários para aprovação em 

plenário, porque a temporada de barganha de emendas e cargos para convencimento dos 

deputados está a pleno vapor em Brasília. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Incoerência do Governo Federal quanto à apresentação da proposta de reforma previdenciária 

e de medidas de renúncia fiscal e refinanciamento de dívidas de pessoas físicas ou jurídicas. 

Posicionamento contrário à reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós estamos quase no meio da semana. Depois das últimas 

medidas anunciadas pelo Governo Federal, pelo Governo Temer, nós da Liderança da Minoria, 

da Oposição, tivemos o cuidado de fazer um balanço disso tudo. 

O que significa isso do ponto de vista fiscal para o País? Quais as implicações dessas medidas 

para o principal tema do debate político nacional, que é a PEC da reforma da Previdência, 

Deputado Daniel Almeida? 

Pois bem, da semana passada para cá, com o objetivo de tentar alcançar a maioria para 

aprovar a PEC, o Governo fez uma verdadeira devassa fiscal ou um verdadeiro afrouxamento 

fiscal no País, com o anúncio de algumas medidas. 

Quando encaminhou para esta Casa a reforma da Previdência - e esta é a propaganda oficial 

dessa reforma -, o Governo disse: "Nós temos um rombo de em torno de 600 bilhões de reais. 

Por isso, justifica-se a reforma da Previdência". Pois bem, ao mesmo tempo em que o Governo 

faz essa propaganda enganosa para tentar ganhar a opinião pública brasileira em relação à 

tese da reforma da Previdência, ele amplia as negociações e anuncia vários REFIS, 

refinanciamentos de dívidas. 

O primeiro deles é a Medida Provisória nº 766, de 2017, a chamada MP da Regularização 

Tributária. Com essa MP, se aprovado o PLV conforme foi aprovado na Comissão Especial - 

pasmem os senhores, esta Casa e o Brasil, que assistem ao Governo dizer na propaganda que 

a Previdência é deficitária e, portanto, tem de ser feita uma reforma para diminuir os benefícios 

e, principalmente, a aposentadoria, seja rural, seja urbana -, inclusive com os jabutis que foram 

acoplados a ela, vai haver uma renúncia fiscal de 400 bilhões de reais. Quatrocentos bilhões 

de reais é o impacto dessa medida provisória nas contas do Governo Federal. 
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Além da MP 766/17, o Governo anunciou ontem o REFIS para os Municípios, com renúncia em 

torno de 30 bilhões, e também uma medida provisória, segundo o Ministro da Fazenda, para 

facilitar a negociação das dívidas do empregador rural com o FUNRURAL, que, pelos primeiros 

cálculos, seriam a bagatela de 20 bilhões de reais. 

Pois bem, Sras. e Srs. Parlamentares, foram acoplados à MP 766/17, que está vindo do 

Senado para cá, vários jabutis. É importante no momento certo nós fazermos o debate dessa 

medida provisória. 

Só para se ter uma ideia, as dívidas referentes a esses 400 bilhões, que são o impacto dessa 

MP, são só da dívida ativa, aquela que já está inscrita pela PGFN, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional. A dívida ativa inscrita no Tesouro Nacional é de 160 bilhões, e a não 

inscrita, a parte que ainda não está inscrita na Dívida Ativa da União, é de 240 bilhões. 

Só para termos uma dimensão, o impacto nas contas da Previdência com essa renúncia fiscal 

é da ordem de 90 bilhões de reais, se nós somarmos tudo. 

O que justifica, então, essa reforma da Previdência, Deputado Bebeto? É para fazer o que com 

essa reforma da Previdência? É para tampar o rombo? O Governo arrebentou tudo, agora 

abriu tudo. Está dando um rombo de 400 bilhões de reais nas contas do Tesouro Nacional, 

com as renúncias ficais que está fazendo, seja com a MP 766/17, seja com renegociação e 

com o REFIS para o empregador rural, seja com aquilo que foi encaminhado junto à Marcha 

dos Prefeitos. 

O pior é que enganou os Prefeitos, porque, mesmo com essa negociação de 40 meses que foi 

feita, amanhã as Prefeituras vão estar do mesmo jeito. Isso só teve como objetivo tirar o 

Município do CADIN, tirar o Município do chamado CAUC, porque ninguém vai deixar de pagar 

a prestação mensal que já paga hoje. 

Portanto, daqui a 1 ano, os Prefeitos estarão na mesma choradeira porque não vão ter como 

arcar com o pagamento de suas obrigações tributárias, previdenciárias e, muito menos, com as 

políticas de investimento. 

O Governo dá para o andar de cima, favorecendo-o. Nunca vi isso aqui nesta Casa. Eu quero 

parabenizar a bancada ruralista, porque nunca vi, nesses 12 anos de mandato, como é que 

V.Exas. conseguiram tanta coisa junto ao Governo Federal. É tudo! Está sendo dado tudo em 

nome de tampar o tal rombo da Previdência. 

Eu não estou nem falando da sonegação que existe, nem dos grandes devedores da 

Previdência. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando daquilo que o Governo está se 

eximindo de receber por conta dos refinanciamentos que está fazendo e daquilo que impacta 

nas contas da Previdência. 

Eu estou dizendo isso, Sr. Presidente, para mostrar ao País, para mostrar à sociedade 

brasileira que esta reforma da Previdência tem um único objetivo. Do jeito como está sendo 

trabalhada, inclusive pelo Relator na Comissão Especial, que já aprovou o relatório, a reforma 

da Previdência é para diminuir fortemente os benefícios sociais, diminuir a aposentadoria rural, 

acabar com a aposentadoria especial, diminuir o impacto do BPC do ponto de vista da sua 

vinculação com o salário mínimo. 

Essa reforma da Previdência não se justifica, porque o Governo está fazendo uma coisa e 

dizendo outra para o País. Na propaganda, as pessoas estão dizendo: "Eu quero que façam a 

reforma, senão amanhã eu não vou receber o meu benefício". Isso é uma enganação! Essa 
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reforma da Previdência não pode quebrar a estrutura social, o sistema de seguridade social 

que temos no Brasil. 

O sistema de segurança social, que nós montamos com a Constituinte de 1988, é um sistema 

vitorioso, com modelo tripartite: previdência social, assistência social e saúde. E o Governo 

está desmantelando esse sistema. E quem vai pagar o pato disso não é o Paulo Skaf da 

Avenida Paulista, não - o homem que está pagando o pato agora. Quem vai pagar o pato disso 

é o trabalhador rural, a trabalhadora rural, a professora, aqueles que têm expectativa de se 

aposentar e vão ver essa expectativa ir para o espaço. 

Sabe-se lá o que vai acontecer! As regras de transição não deixam nada claro. Tudo vai ter 

uma nova regulamentação. Tudo o Governo vai regulamentar. Essa reforma da Previdência é a 

maior armação que este Governo está fazendo, porque ela penaliza os de baixo e privilegia os 

de cima. 

Eu estava numa reunião com os Governadores do Nordeste. Sabem o que eles estão dizendo? 

"Nós vamos para o Palácio também. Vamos cobrar a nossa parte. O Governo está dando tudo, 

fazendo REFIS para tudo quanto é canto, para tudo quanto é lugar. Então, vamos fazer o 

nosso também na dívida dos Estados." 

Não é só a convalidação que, se fecharmos um acordo, segundo o Presidente Rodrigo Maia, 

nós vamos votar na próxima semana. Os Governadores têm razão. Já que estão dando tudo, 

evidentemente eles têm que ir ao Palácio do Planalto cobrar também a sua fatura. 

 

Srs. Parlamentares, em quantos discursos eu ouvi aqui dizerem que a Presidenta Dilma 

gastava mal, estava fazendo farra fiscal ou coisa que o valha. Está aí o resultado: um 

Governo... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. SILAS FREIRE (PR-PI. Sem revisão do orador.) - O Deputado Heráclito Fortes é 

paciente. 
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Sr. Presidente, nós entendemos que o Brasil precisa passar por reformas, e nós apoiamos a 

reforma trabalhista, porque o País precisa de uma lei moderna para gerar emprego e acabar 

com o pavor de empregar. Mas quanto à reforma da Previdência, o Governo me assusta. Ele 

abre um perdão fiscal, incluindo o INSS. E isso vai ser tirado das costas do trabalhador? Não 

me convence. 

É ainda uma reforma perversa, embora com as mudanças. Ela não convence principalmente o 

povo nordestino, o mais sofrido, que precisa de mais benefícios. O povo do Nordeste não pode 

ser comparado ao povo do Sul. O trabalhador rural do Nordeste jamais pode ter as mesmas 

condições de aposentadoria do trabalhador rural do Sul do País. 

Portanto, nós não apoiamos, somos contra a reforma da Previdência, pelo fato de não se 

analisar a questão... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Vitor Valim) - Deputado, se quiser concluir, V.Exa. tem 10 segundos - 

concedo-os para o Deputado Heráclito Fortes não reclamar da condição desta Mesa. 

O SR. SILAS FREIRE - Portanto, nós não apoiamos a reforma da Previdência, porque, embora 

já tenham acontecido algumas mudanças no texto, ela continua perversa, principalmente para 

o povo do Nordeste e, em especial, para o povo do Piauí. 

Precisamos reformar? Entendemos que sim. Mas vamos olhar as regionalidades. O nosso 

trabalhador rural não é igual ao de Santa Catarina, ao do Rio Grande do Sul. Ele não tem a 

mesma expectativa de vida, ele não dispõe do mesmo atendimento médico. Então, essas 

condições especiais precisam ser observadas. 

Por isso, nós nos posicionamos contra, mesmo com as muitas mudanças que aconteceram no 

texto. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Moções de Câmaras Municipais brasileiras e da União dos Vereadores do Brasil de repúdio à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre alteração nas regras da seguridade 

social.  

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

gostaria de dar continuidade ao que venho fazendo em outras sessões. Quando tenho 

oportunidade, eu tenho lido algumas moções de Câmaras de Vereadores do Estado de Mato 

Grosso e de outros Estados que chegam ao nosso gabinete, de repúdio à reforma da 

Previdência. 

Aqui nós temos uma moção de repúdio da Câmara Municipal de Alta Floresta, assinada por 

praticamente todos os Vereadores; uma moção da Câmara Municipal de Nova Mutum, também 

assinada por praticamente todos os Vereadores, de repúdio à reforma previdenciária; uma 

moção de repúdio de São Sebastião do Paraíso, Município do Estado de Minas Gerais, 

também assinada por todos os Vereadores; um abaixo-assinado contra a reforma da 

Previdência; uma moção de repúdio da União dos Vereadores do Brasil, assinada pelo seu 

Presidente, Gilson Conzatti, e por Dionardo Mendes da Conceição, Presidente da Comissão 

Especial da União dos Vereadores do Brasil sobre a PEC 287; e uma moção de repúdio à 

reforma da Previdência assinada pelo Vereador Gilberto Vieira de Melo, do Município de 

Campo Novo do Parecis. 

Portanto, Sr. Presidente, em várias Câmaras de Vereadores onde nós tivemos oportunidade de 

fazer audiências públicas - e fizemos em vários Municípios -, é praticamente unanimidade entre 

os Vereadores, que convivem no dia a dia com as pessoas, a posição contrária à reforma da 

Previdência, porque ela visa a retirar direitos. Se ela for aprovada como está, mais de 50% dos 

trabalhadores morrerão antes de se aposentar. 

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer também que com essa pequena modificação que foi 

feita, com a redução da idade mínima de aposentadoria de 65 anos para 62 anos, no caso das 

mulheres, e manutenção da idade mínima de 65 anos, no caso dos homens, e com a redução 

do tempo de contribuição de 49 para 40 anos para a aposentadoria integral, praticamente nada 

mudou. E aí, as regras de transição ficaram piores do que as do projeto original. 

Por isso, nós estamos nos posicionando, juntamente com praticamente todas as Câmaras de 

Vereadores do Brasil, contra essa reforma da Previdência, porque, sem dúvida nenhuma, ela é 

prejudicial aos trabalhadores brasileiros.  

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Denúncia de exigência aos Prefeitos Municipais, pelo Governo Michel Temer, de apoiamento à 

proposta de reforma previdenciária para obtenção do parcelamento de dívidas municipais junto 

ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Defesa de rejeição da proposta de reforma da 

Previdência Social em apreciação na Casa.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, eu estou com a pauta municipalista trazida a Brasília pelos 

Prefeitos do Rio Grande e de todo o Brasil, para a XX Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios.  

Eu li, uma por uma, as propostas apresentadas e achei todas elas muito meritórias, mas uma 

delas, a que foi atendida pelo Presidente da República, Michel Temer, eu acho muito 

alvissareira, muito promissora, muito coerente. Trata-se do parcelamento das dívidas dos 

Municípios com o INSS. Esse parcelamento se deu no patamar de até 200 prestações, e 

agora, mais do que isso, com desconto de 25% nos encargos, com diminuição de multas e 

desconto de 80% sobre o juro. É uma proposta positiva, afirmativa, que os Prefeitos merecem, 

da qual necessitam, da qual precisam, à qual têm direito, eu diria. Fui Prefeito e sei bem o 

drama que enfrentam as nossas Prefeituras. 

Mas venho à tribuna para dizer de forma muito enfática que não concordo com a 

argumentação, com a razão de ser, com o porquê de o Governo ter atendido a esse pedido do 

municipalismo brasileiro. O Governo exige que os Prefeitos, em contrapartida, em se 

beneficiando dessa proposta, dessa medida provisória, ajam, interajam e pressionem os 

Deputados Federais dos seus Estados para que votem a favor da proposta de reforma da 

Previdência Social. Ora, Presidente, isso é o "toma lá, dá cá", com o que não posso concordar.  

Aliás, esse "toma lá, dá cá" que tentam fazer lá com os Prefeitos já existe cá, com os 

Deputados. Foi dito pelo próprio Líder do Governo que vão ser distribuídos cargos, vantagens, 

emendas, recursos, verbas. O Governo está dizendo isso, a imprensa está anunciando, e 

ninguém desmente. Uma mentira dita mil vezes vira verdade. Imaginem a própria verdade 

repetida, consentida.  

Então, os Deputados vão votar a favor da reforma da Previdência em troca de benesses, para, 

ao mesmo tempo, tirar benefícios e direitos dos trabalhadores. Os Deputados recebem 

benesses para retirarem benefícios? É aceitável? É razoável? Isso já aconteceu lá atrás, no 

mensalão. É isso o que está aí na Operação Lava-Jato. Amanhã ou depois, estoura; amanhã 

ou depois, alguém deleta e conta... Não é "deleta", é "delata". Não vão deletar, vão delatar, 

contar o que aconteceu. Depois não adianta chorar miséria pelos cantos.  

Estamos fazendo essa advertência porque queremos uma reforma decente para o País. Essa 

reforma que aí está não é a reforma do Robin Hood, que tira do rico para dar ao pobre, é a 

antirreforma, é anti-Robin Hood, é a que tira do pobre para dar ao rico, a que tira do deficiente 

físico e mental, do idoso e pobre, da viúva, do colono, da mulher, do professor e da professora, 

do policial civil, do agente penitenciário, do guarda municipal, é a que tira de muita gente, e a 

que propõe uma transição para os servidores públicos muito maléfica, muito ruim.  

Essa não é a reforma que queremos. A reforma tem que ser algo decente e equilibrado. Ela 

não precisa ser da Oposição nem do Governo. Ela tem que ser do País e do povo brasileiro. É 

isso o que defendo. Essa aí não tem meu voto nem meu apoio. 
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O SR. PRESIDENTE (Vitor Valim) - Obrigado, Deputado Pompeo de Mattos. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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PARLAMENTAR 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Razão do voto da oradora contrário ao impeachment da Presidenta Dilma Rousseff. 

Preocupação com retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros pelas reformas trabalhista e 

previdenciária em tramitação na Casa. Expectativa de renúncia do Presidente Michel Temer. 

Defesa da convocação de eleições diretas para a Presidência da República. 

________________________________________ 

A SRA. PROFESSORA MARCIVANIA (PCdoB-AP. Sem revisão da oradora.) - Obrigada, Sr. 

Presidente, colegas Deputados. 

Em especial, quero falar para as pessoas que nos ouvem neste momento. 

Não é com alegria que venho a esta tribuna hoje. Este é um momento de muita tristeza para o 

Brasil e para o povo brasileiro. Nós temos dois Poderes da República que hoje entristecem o 

povo brasileiro, que fazem o povo brasileiro ter vergonha deste momento da nossa história. 

Eu queria me reportar a uma questão da minha vida pessoal para contar para quem está nos 

ouvindo. Quando meu pai, seu Antônio, há 17 anos falecido, era vivo, ele queria muito ter um 

filho médico, um filho advogado e um filho na política. Eu vou dizer por quê. 

Meu pai era de origem humilde. Então, muitas vezes, antes de morrer, ele precisou dos 

serviços de saúde públicos. Muitas vezes ele foi muito bem atendido - e eu agradeço muito aos 

profissionais que fizeram isso - e outras vezes ele não foi tão bem atendido assim. 

Então, ele queria ver um filho médico porque ele queria que o médico atendesse as pessoas 

mais carentes com todo o carinho, como ele achava e nós sabemos que as pessoas merecem. 

Eu tenho uma irmã médica hoje, atendendo a esse sonho do pai. 
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Ele queria um filho no Direito, porque ele acreditava que o advogado pode restabelecer alguma 

injustiça feita. 

E queria um filho na política porque acreditava na política. 

Apesar de não ter muita formação - meu pai praticamente era analfabeto -, ele sabia que as 

grandes mudanças no País só eram feitas por meio da politica. O meu pai, assim como 

milhares de brasileiros e brasileiras acreditam em nós, acreditam nos políticos que vêm para cá 

para representar os seus interesses. 

E eu tenho tentado, pelo menos, durante a minha trajetória aqui nesta Casa, fazer isso. 

Quando eu votei contra o impeachment da Presidenta Dilma, eu disse que nunca tinha visto 

tanta hipocrisia por metro quadrado, porque eu nunca tinha visto mesmo. O que motivava os 

Deputados a votarem a favor do impeachment era qualquer coisa, menos o interesse de 

melhorar o País. 

Eu votei com minha consciência, porque, nesta Casa, eu tenho pautado as minhas votações 

pela minha consciência. Se eu acreditasse que a Presidenta Dilma merecia o impeachment, 

estar no PT naquela época não me impediria de votar contra ela. Não foi o fato de estar no 

Partido dos Trabalhadores que me fez votar a favor ou contra; foi a crença de que, naquele dia, 

17 de abril, nós estávamos "impeachmando" uma pessoa sem ela ter cometido crime de 

responsabilidade. Então, hoje, eu durmo tranquila, sabendo que eu não cometi esse crime 

contra o povo brasileiro. E eu tenho certeza de que quem votou a favor do impeachment se 

vergonha no dia de hoje. Eu já dizia, lá atrás, o que ia acontecer. 

Sofri muitas críticas por ter votado contra o impeachment, porque, naquele momento, a 

Presidenta Dilma não gozava de popularidade - ela tinha uma rejeição muito grande. Então, 

não foi o pensamento no meu futuro, nas eleições futuras, nem a conveniência política de 

agradar a maioria, muito menos a conveniência de manter alguma posição que me fez votar; foi 

a crença de que, naquele dia, 17 de abril, nós estávamos "impeachmando" uma Presidenta 

legitimamente eleita sem nenhum crime cometido. 

Depois disso, o que veio foi o que o povo brasileiro tem acompanhado, infelizmente: períodos 

de retrocesso nos direitos trabalhistas e nos direitos sociais. E o pior de tudo é que fazem isso 

sem falar a verdade para a população. As pessoas dizem: "É preciso fazer a reforma 

trabalhista para gerar mais emprego". Ela não gera mais emprego; precariza as relações de 

trabalho. As reformas que foram propostas por esta Casa, todas elas, retiram direitos das 

pessoas mais pobres deste País! 

Eu quero pedir a V.Exas. que examinem as suas consciências. Vamos fazer um exame de 

consciência neste momento. O povo brasileiro merece isso de nós. Por que nós estamos aqui? 

O que nos move? Por que foi feito o impeachment? 

O impeachment foi resultado de uma chantagem do Presidente da Casa na época, o Eduardo 

Cunha, que casou com a vontade do Vice-Presidente, de quem deveríamos esperar lealdade - 

nós esperamos lealdade de um Vice. E aquele de quem nós esperaríamos lealdade se uniu ao 

Presidente da Casa, que já era opositor, e também à Oposição, que não aguentaria esperar 

mais 4 anos para disputar uma eleição democrática, legítima. Aí, a vontade de um Presidente 

chantagista se uniu com a de um Vice-Presidente ávido pelo poder e com a de uma, na época, 

Oposição que não aguentava mais esperar as eleições. 

E tudo isso para quê? Tudo que tem sido feito nesse Governo desse Presidente ilegítimo é a 

retirada de direitos. Ele começou com o teto dos gastos, dizendo: "Precisamos organizar as 
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contas públicas." Todos nós queremos isso! Mas quando você estabelece um teto de gastos 

para saúde, educação, assistência social e não questiona o sistema financeiro, que continuou 

ganhando, e muito, para pagar juros da dívida, isso não é razoável nem justo. 

Quero dizer a V.Exas. que, além de hipócritas, os Deputados que votaram a favor do 

impeachment, que são os mesmos que votam a favor dessas reformas, são também covardes. 

Quem os elegeu não os elegeu para que fizessem isso aqui. V.Exas. não foram eleitos para 

retirar direito de trabalhador e das pessoas que precisam. Quem nos colocou aqui nos elegeu 

para fazermos exatamente o contrário. O povo espera mais de nós. O povo espera que 

sejamos justos. 

Não sou contra reformas, não. Se é necessário fazer, temos que fazer. Mas primeiro vamos 

fazer tirando de quem tem mais e de quem historicamente não teve perda nenhuma! Vamos 

fazer isso! Sabem por que não fazem? Porque as pessoas mais humildes não vêm a esta Casa 

nos pressionar. Elas não têm dinheiro para comprar passagem para vir a Brasília, para 

pressionar Deputados e Senadores. 

Os Deputados e Senadores que votam a favor de propostas como essas têm a convicção de 

que o dinheiro que acumulam durante os 4 ou 8 anos de mandato será suficiente para 

restabelecê-los a esta Casa. É isso? Só pode ser isso. Acho que não se comete tanta maldade, 

aprovando uma reforma trabalhista nesta Casa, que só retira direitos de quem não tem quase 

nada.  

Quanto à reforma da Previdência, pagam milhões por propaganda publicitária, dizendo que é 

necessário, senão você não vai se aposentar. Mentira! É uma mentira contada! E uma mentira 

contada várias vezes parece verdade, mas nunca vai ser verdade! 

Ontem, na Comissão de Educação, os Deputados que estavam lá se diziam incomodados de 

ouvir a palavra golpe. Eu disse: "V.Exas. vão ouvir isso pelo resto da vida, porque foi golpe." 

Não há outra palavra para definir o que aconteceu no dia 17 de abril nesta Casa. A população 

assistiu de perto. 

Eu quero dizer que o povo brasileiro merece muito mais desta Casa. Eu espero, sinceramente, 

que o Presidente ilegítimo Michel Temer tenha um pouco de dignidade e renuncie. Se ele não o 

fizer, vamos começar o procedimento do impeachment, que deve durar 3 meses. O povo 

brasileiro não merece isso. O Brasil não aguenta isso. 

Este Parlamento, infelizmente - não é com prazer que digo isso -, não tem legitimidade moral 

para fazer uma eleição indireta. É por isso que nós queremos devolver ao povo brasileiro a 

soberania que é sua. O povo precisa eleger o próximo Presidente deste País. Por isso, 

conclamamos diretas já - votações diretas para a Presidência da República. E esperamos que 

o programa eleito realmente represente o interesse de toda a população brasileira, mas em 

especial o das pessoas que precisam do nosso olhar mais atento, do nosso olhar mais 

cuidadoso. 

Eu falo com a consciência de quem votou contra o impeachment, mesmo sofrendo duras 

críticas, inclusive da população do meu querido Estado do Amapá, que hoje talvez compreenda 

o porquê de termos sido tão veementemente contra o impeachment - e não era porque a 

Presidenta Dilma era do PT, e não era porque eu era da base. Absolutamente nada faz com 

que eu vote contra a minha consciência. Aqui eu represento o PCdoB com muita esperança de 

que dias melhores virão.  
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Não gostaríamos de estar passando por essa crise, que nos entristece muito. Esperamos que 

seja uma oportunidade de mudança de comportamento da classe política brasileira. 

Hoje, infelizmente, a população brasileira não se vê representada por nós, não se vê 

representada pelo Presidente ilegítimo da República, porque, em sua maioria, é gente honesta, 

trabalhadora, que acorda todos os dias cedo para trabalhar e que confia em que este 

Parlamento vai estar aqui para efetivamente representar o interesse de toda a população. E, 

quando nós estamos aqui, temos que defender especialmente os hipossuficientes. E a 

população mais carente é hipossuficiente. 

A reforma da Previdência e a reforma trabalhista não passarão mais nesta Casa. Eu espero 

que o povo vá às ruas. Infelizmente, para as pessoas pobres, para o povo trabalhador, nada 

veio fácil. Sempre o que conquistamos foi com muita luta. Então, eu espero que o povo ocupe 

as ruas, porque só com a mobilização popular vamos conseguir, efetivamente, barrar a 

tramitação dessas matérias. 

Eu quero dizer ao povo brasileiro que conte com Deputados muito aguerridos nesta Casa, a 

quem eu queria parabenizar. Nesta Casa nós temos Deputados valorosos. 

Nós precisamos, neste momento de crise em que vivemos, ter a serenidade e a 

responsabilidade para dizer ao povo brasileiro que há esperança, sim; que podemos ter dias 

melhores; que esta Casa pode efetivamente fazer o que o povo brasileiro espera de nós. 

O Presidente, às 16 horas, iria fazer um pronunciamento. Eu espero que esse 

pronunciamento... Já está fazendo? (Pausa.) 

Eu espero que seja para ele renunciar. O povo brasileiro precisa que haja a renúncia para essa 

sangria acabar, como dizia o Romero Jucá: "Nós precisamos tirar a Dilma para a sangria 

estancar". 

O que sempre se quis foi isto: acabar com a Operação Lava-Jato. Diziam que quem queria 

acabar com ela era o PT, mas, na verdade, quem queria acabar era quem queria o 

impeachment. Queriam tirar a Presidenta Dilma para frear a Lava-Jato e para trazer a esta 

Casa a pauta de retrocessos para beneficiar quem sempre foi beneficiado neste País: uma 

pequena elite, que, historicamente, foi e continua sendo beneficiada. O Banco Itaú teve uma 

isenção de quase 25 bilhões de reais. O Governador do Rio de Janeiro, do PMDB, abriu mão 

de mais de 600 milhões de reais da Ambev. 

Infelizmente, muitos não estão aqui para realmente representar os interesses da população 

brasileira. Eu espero que essa renúncia venha para termos a oportunidade de mudança, com 

dias melhores para alegrar nossa população brasileira, tão triste e sofrida e envergonhada 

neste momento. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à anunciada proposta de emenda à Constituição sobre a convocação de eleições gerais. 

Rejeição às propostas de reformas previdenciária e trabalhista em tramitação na Casa 

________________________________________ 

O SR. ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pouco mais de 1 ano depois, nós temos aqui os resultados 

do golpe, legitimado, sustentado e imposto também pelo Congresso Nacional. 

Por isso, eu assino a proposta do Deputado que prevê uma emenda constitucional para 

eleições diretas já, para que possamos tratar com seriedade e profundidade das reformas 

necessárias ao País. Nós estamos discutindo sempre com nossos colegas do Partido dos 

Trabalhadores que as reformas são necessárias, são importantes, são fundamentais para nós 

construirmos o Estado Democrático de Direito e de Justiça. 

Para isso, é preciso um bom diagnóstico. Reformas como as que estão sendo propostas, que 

estão correndo no Congresso, que atingem a classe trabalhadora, os direitos fundamentais e 

que impedem um futuro digno para a sociedade brasileira são absolutamente inaceitáveis. São 

reformas que atendem à lógica do golpe.  

Já dissemos há muito tempo que a ruptura política se parece muito com a ruptura da Barragem 

de Fundão, que causou um mal não só imediato: a ruptura da barragem causou - e peço a 

atenção de V.Exa., Presidente Fábio Ramalho, já que acompanhou a tragédia em Minas Gerais 

- um dano permanente e continuado no meio ambiente, na vida, no trabalho e na dignidade 

daquele povo atingido pela ruptura da Barragem de Fundão. Esse golpe é muito maior, e 

durante o ano inteiro continuou causando mal. E os efeitos do golpe também foram conduzidos 

pelo Congresso Nacional. 

Por isso, Sr. Presidente, eu digo que não é aceitável que possamos imaginar a substituição 

desse Presidente golpista através de uma eleição que legitimou a Presidência e o golpe. Nós 

temos de tratar efetivamente da mudança por meio da eleição direta. É o povo brasileiro que 

tem de assumir, em suas mãos, a decisão de eleger um novo Congresso Nacional. Eu assino 

embaixo, eu faço parte. Vou defender eleições gerais diretas, de imediato, para Presidente da 

República. Nós não podemos aceitar que, num processo de impeachment que pode durar 

meses, este País continue sangrando e sacrificando os direitos e a dignidade do povo 

brasileiro. 

Por isso, nós temos que dizer em alto e bom tom: Fora, Temer! Eleições diretas já! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conveniência de afastamento do Presidente Michel Temer. Inexistência de condições para 

prosseguimento da tramitação das propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Defesa 

de regime especial de aposentadoria para os agricultores familiares. Solicitação ao Ministério 

dos Transportes, dos Portos e Aviação Civil de recuperação de ponte na BR-386 entre os 

Municípios de Nova Santa Rita e Montenegro, Estado do Rio Grande do Sul. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, estimado povo brasileiro, quero registrar aqui duas coisas, nesta 

oportunidade, que são para nós muito caras e importantes. 

A primeira é a que diz respeito, é claro, a esse tema da conjuntura nacional, que já não é 

novidade para ninguém. Quero dizer aqui que, na minha opinião, o Presidente Temer deveria, 

sim, sair da Presidência para o bem do Brasil, dos brasileiros, da democracia. Seria, sem 

dúvida, algo muito importante, até porque a casa caiu. As reformas estão prejudicadas, devem 

ser congeladas, não há clima para isso, muito menos para o debate em torno tanto da 

trabalhista, como da previdenciária. Também já se ensaiava essa tal de reforma política, que 

tem três projetos aqui na Casa. 

Eu quero deixar por lido aqui, Sr. Presidente, a íntegra do nosso pronunciamento. Que ele seja 

divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Eu queria dizer também que, na reforma da Previdência, há um tema que ainda fica palpitando 

no cérebro de cada um dos agricultores familiares deste País. Inclusive, ontem à noite, houve 

uma reunião da CONTAG com a Coordenação da reforma, para se mudarem algumas 

questões. 

O que está posto aqui significa dizer que os agricultores familiares e segurados especiais 

poderão ter que esperar até os 68 anos de idade para se aposentarem caso haja essa 

contribuição individual mensal, bimensal ou semestral, como queiram. E isso vai fazer com que 

a metade dos trabalhadores rurais e segurados especiais deste País fiquem alijados do 
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Regime Geral de Previdência Social, isso é dizer adeus a essa Previdência que está aí, que 

hoje distribui renda e que faz com que as pessoas tenham dignidade no meio rural, é acabar 

com a metade dos benefícios, em especial dos mais pobres. 

Quero dizer também que o agricultor contribui. Acho que isso já ficou um tanto desmitificado 

aqui, porque o que mais se ouvia era que ele não contribuía e que, ganhando um salário 

mínimo, quebrava a Previdência Social. 

Por outro lado, faço ainda o registro de que, quando se fala nessas questões de contribuição, é 

importante não esquecermos que também o agricultor tem a missão de produzir o pão nosso 

de cada dia, alimentar o País, gerar emprego e renda. Portanto, essa categoria precisa de um 

tratamento especial e diferenciado. 

Para concluir, deixo ainda um requerimento que fiz ao Ministério dos Transportes, dos Portos e 

Aviação Civil, sobre uma ponte que está interditada desde 15 de outubro de 2016, na BR-386, 

que deveria ter sido recuperada até 15 de fevereiro deste ano, em meia pista. Ela prejudica o 

escoamento da safra e o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Essa ponte fica 

entre Nova Santa Rita e Montenegro. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agricultores familiares e demais segurados especiais 

poderão ter que esperar até os 68 anos de idade para se aposentarem, e muitos sequer 

conseguiram receber este benefício, se a reforma da previdência for aprovada pelo Congresso, 

sem a aprovação da emenda que apresentei reestabelecendo o sistema de contribuição sobre 

a venda da produção, da forma como estabelece a Constituição Federal em seu art. 195. 

Ao tentar mudar a forma de contribuição dos segurados especiais passando a exigir a 

contribuição direta, através do pagamento da contribuição ao INSS por carnê, o governo 

poderá excluir da previdência aproximadamente 50% dos agricultores que vivem uma realidade 

muito diferentes de todas as demais categorias. 

Em primeiro lugar porque o salário do agricultor é o resultado da sua produção dos alimentos 

que chegam todas os dias na mesa da população brasileira, e essa produção e sazonal, na 

maioria dos casos implicando em uma ou duas colheitas por ano o que inviabilizaria a 

contribuição mensal. Temos que considerar também que a agricultura é uma indústria a céu 

aberto, sujeita a intempéries, como secas, que seguidamente arrasam lavouras e deixam 

milhares de agricultores sem renda as vezes por mais de um ano, inviabilizando o pagamento 

das contribuições. 

Em segundo lugar o governo diz que a mudança não é para aumentar a arrecadação e sim 

para saber quem é agricultor bastando apenas fazer uma auto declaração que se enquadra 

como segurado especial. Se o objetivo não é arrecadar então porque não manter a 

arrecadação em cima da venda da produção? 2,1% de tudo o que é comercializado pelo 

agricultor é recolhido aos cofres da previdência, desta forma se a safra foi boa e com bom 

preço, a contribuição será alta, se der frustração de safra a contribuição será sobre o pouco 

colhido, e todo o grupo familiar continuará abrigado pela previdência. 

Estima-se que 50% dos agricultores do Brasil não terão condições de manter a regularidade 

das contribuições e, portanto, serão excluídos da aposentadoria aos 60 anos homem e 55 
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anos, sendo que a mulher certamente será ainda mais penalizada. A interrupção das 

aposentadorias além de aumentar a pobreza no campo trará prejuízos ao comercio dos 

municípios, em especial dos pequenos. 

A única alternativa de previdência que restará para este grupo de pessoas é o Benefício de 

Prestação Continuada, aos 68 anos de idade e com um salário mínimo, desde que se 

enquadre no critério de benefício, entre eles a renda mensal de ¼ do salário mínimo. 

Manter o sistema de contribuição com base na produção é vital para continuar minimizando 

pobreza no meio rural, para este conjunto de pessoas, que mesmo aposentados continuam 

produzindo e gerando riqueza, até o último fio de sua existência. 

Senhor Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação 

nos órgãos de comunicação desta casa, em especial na Voz do Brasil. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de afastamento do Presidente Michel Temer e de imediata convocação de eleições 

diretas para a sucessão presidencial. Conveniência de sobrestamento da tramitação das 

propostas de reformas trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

nós estamos diante de uma grave crise. Setores da imprensa têm falado de mais uma delação. 

Mais do que uma delação, esta é uma delação com provas. Ela é a primeira delação 

acompanhada de provas, de flagrantes. 

É profundamente lamentável isto a que o Brasil está assistindo. O Presidente Michel Temer 

perdeu as condições morais e éticas de continuar na cadeira de Presidente da República. Mais 

do que nunca, nós necessitamos de devolver ao povo o legítimo direito de escolher aquele que, 

pela delegação do voto popular, irá conduzir os destinos do nosso País. 

Só com eleições diretas, com o voto legítimo do povo brasileiro, nós podemos constituir um 

poder da República legitimado no voto popular, para tirar o Brasil da crise em que ele se 

encontra. O Presidente não tem condições morais e éticas de continuar sentado naquela 

cadeira de Presidente da República. 
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O Parlamento precisa reagir. Não é possível que um governo atolado em corrupção queira 

enviar para o Congresso Nacional reformas que retirem direitos dos trabalhadores. As 

reformas, quer seja a trabalhista, quer seja a da Previdência Social, não têm condições de 

continuar em tramitação nesta Casa diante da crise pela qual nós estamos atravessando. Só a 

eleição direta nos tirará da crise. 

Por isso, Temer, saia dessa cadeira! 

Convocamos, todos nós, eleições diretas para a superação da crise em que nos encontramos. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância de mobilização da sociedade brasileira pela renúncia do Presidente Michel Temer 

e de imediata realização de eleições diretas para a sucessão presidencial. Apoio à anunciada 

proposta de emenda à Constituição sobre a convocação de eleições gerais. Defesa de 

suspensão da tramitação das propostas de reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, nós assistimos, desde ontem, a uma situação em que há não apenas um 

delator que disse que o Presidente da República fez um ato ilegal, mas a comprovação 

material dessa denúncia. Há um vídeo em que o Presidente da República, ao ser informado de 

que a pessoa que está falando com ele, o diretor da empresa JBS, está pagando pelo silêncio 

do Sr. Eduardo Cunha e do Sr. Lúcio Funaro, diz: "Isso, isso, continue fazendo isso". 

Lamentavelmente, há poucos minutos, o Sr. Michel Temer fez um pronunciamento à Nação em 

que diz que não tem nada de errado e que não renuncia. 

O que nós, o povo brasileiro, precisamos é fazer uma grande mobilização com a bandeira: 

"Fora, Temer! Diretas, já!" Eu vou repetir: "Fora, Temer! Diretas, já!" 

O Deputado que me antecedeu disse que está coletando assinaturas para uma PEC de 

eleições gerais. Eu assino a PEC de S.Exa., sem problema nenhum. Pode contar com o meu 

apoio; eu assino. Vamos renovar o Congresso Nacional, vamos renovar o Executivo Federal, 
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vamos deixar o povo, que é o soberano deste País, decidir quem tem que estar na Presidência 

da República. 

E quem quer concorrer que dispute no voto. Se alguém acha que eleger indiretamente, no 

Congresso Nacional, para um mandato tampão... Se alguém tem um candidato muito bom para 

ser tampão, ele que vá disputar no voto. É isso que precisa ser feito. 

Então, é: "Fora, Temer! Diretas, já! Abaixo as reformas que o Temer queria fazer para tirar os 

direitos do povo!". 

Aliás, o Deputado Arthur Oliveira Maia, Relator da reforma da Previdência, deveria ter a 

conduta que teve o Senador Ferraço, que disse, no Senado Federal, que não tem mais como 

ter continuidade a reforma trabalhista. Deveria chegar o Relator da reforma da Previdência e 

dizer: "Olha, não tem mais como continuar essa reforma da Previdência". 

O que esta Casa tem que fazer é votar uma emenda constitucional que antecipa as eleições, e 

o povo decidir quem será o governante. 

Eu sou daqueles que acha que quem cometeu algo ilícito tem que pagar pela ilicitude que fez. 

Quem está sendo investigado, se houver alguma prova material, deve ser condenado. Mas tem 

que haver provas. Não dá para um delator, uma pessoa que cometeu um crime, para diminuir a 

sua pena... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Para concluir, Deputado. 

O SR. PEPE VARGAS - ... dizer: "Olha, eu mandei dinheiro para um, mandei dinheiro para 

outro". Se não apresentar prova nenhuma, é só a palavra do criminoso. E isso basta para dizer 

que a pessoa é culpada? 

Onde não houver prova material, não está dado aquilo que é previsto num processo judicial 

dentro do Estado Democrático de Direito. O Sistema Penal Brasileiro parte da presunção da 

inocência do réu, e ao acusador cabe o ônus da prova. 

Nós temos visto que há casos em que não há prova material. Mas, neste caso específico, há 

prova material, tanto no caso do Aécio, como no caso do Temer, como no caso do Deputado 

Rodrigo Rocha Loures, que inclusive a Polícia Federal monitorou pegando dinheiro! No caso do 

Aécio, foram seguindo a mala até ela chegar não sei aonde. Então, há prova material. 

Então, é: "Fora Temer! Chega de reformas que tirem direitos do povo. Diretas, já!" É a única 

saída que esta Casa pode adotar para o bem do povo brasileiro. (Muito bem.) (Palmas.) 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Envolvimento do Presidente da República em atos ilícitos. Ineficiência da gestão do Presidente 

Michel Temer. Realização no País de manifestações contra as reformas trabalhista e 

previdenciária e pela renúncia do Presidente da República. Defesa de imediata realização de 

eleições presidenciais diretas. 

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, nós estamos mais felizes porque instalaram mais lâmpadas neste plenário da 

Câmara dos Deputados, ficou mais claro, e isso significa também que o Brasil está ficando 

mais claro. 

Nós estamos vivendo um momento totalmente novo, um momento de crise sem precedentes, 

em que está comprovado o envolvimento do Presidente da República em atos de obstrução da 

Justiça, em atos absolutamente criminosos, com o objetivo de afastar qualquer investigação, 

com o objetivo de eliminar a sua ligação com Eduardo Cunha, com o objetivo de tentar escapar 

desse processo a que nós assistimos com tanto pesar aqui na Câmara dos Deputados, que foi 

a ascensão e a queda de Eduardo Cunha, com a cassação do Deputado. 

Agora o Presidente da República faz um pronunciamento, sem nenhuma possibilidade de 

contestação por parte dos jornalistas, em que afirma que não vai renunciar. Ele se nega a 

renunciar, nega-se a colocar o seu cargo à disposição desta Nação. 

Esse é um Governo que não conseguiu estabelecer nenhuma melhoria para o povo brasileiro; 

um Governo que, por conta disso, conseguiu a antipatia da quase totalidade do povo; um 

Governo que não conseguiu dar respostas à crise que estamos vivendo. Este Presidente da 

República já passou da hora de ir embora, mas insiste em ficar. 

O povo brasileiro inteiro, em qualquer lugar deste País onde se junte uma multidão - numa 

peça de teatro, num show musical -, todo mundo clama: "Fora, Temer!"  

É esta a palavra de ordem que será gritada nas praças. Já foi assim, desde ontem. Hoje 

teremos manifestações em muitas cidades do Brasil. No domingo, teremos novas 

manifestações. E quarta-feira, aqui em Brasília, nós teremos a grande manifestação contra as 

reformas previdenciária e trabalhista e pelas diretas. Fora, Temer! Essa é a palavra de ordem 

do País. 

O Brasil não vai assistir a esse triste fim, melancólico, e ainda ver que querem aprovar a 

retirada de direitos do povo brasileiro. Nós não vamos aceitar isso. O Brasil vai se levantar e 

dizer claramente que não aceita que Temer continue, assim como não aceita um arranjo das 

elites para colocar um Presidente da República, através do voto indireto deste Congresso 

Nacional. Um Presidente eleito pelo voto indireto não terá legitimidade para governar o País. 

Assim, nós vamos continuar enfrentando o caos, nós vamos continuar enfrentando a crise. Nós 
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não vamos ter sequer um pacto de entendimento para o Brasil avançar e se recuperar. O voto 

indireto não resolve os problemas do País. 

Nós do PT, através do nosso Diretório Nacional, através de nossa bancada, já dissemos 

claramente que precisamos voltar à democracia, que é o direito de o povo escolher e decidir. 

Por isso, nós queremos: "Fora, Temer! Diretas já! Nenhum direito a menos!" Estes serão os 

gritos que da praça se ouvirão. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada. Defesa de rejeição da proposta de reforma previdenciária 

em apreciação na Casa. Importância da realização de eleições presidenciais no País. 

Posicionamento do orador contrário ao reajuste de tarifas de energia elétrica. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB é favorável 

ao mérito, mas encaminha pela obstrução, inclusive como uma forma de sepultar de uma vez 

por todas a reforma da Previdência. 

Mais de 1 ano atrás eu falava solitário, aqui no plenário, em defesa da Constituinte exclusiva e 

em defesa de novas eleições. Vejo que ganhou força aqui no plenário e ganhou força também 

nas ruas. Então, é fundamental. Para pacificar o País, temos que fazer novas eleições. 

Defendo uma Constituinte exclusiva para a reforma política.  

Quero dizer que hoje nós estivemos na ANEEL mais uma vez e fizemos a defesa dos 

consumidores. Somos contra qualquer aumento na tarifa de energia elétrica pela CEMIG. Fiz 

uso da palavra, apresentamos dados, em nome inclusive do Deputado Estadual Elismar Prado 

e conseguimos uma redução para os consumidores, em média, de 10,66% - uma redução, 

para os consumidores residenciais, de 6%, e, para a indústria, de 21%. Essa redução vai valer 

a partir do dia 21... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Urgência da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 227, de 2016, sobre a 

realização de eleições diretas no caso de vacância da Presidência e da Vice-Presidência da 

República pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Defesa de rejeição pela 

Casa das propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está havendo agora 

uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A nossa bancada e os 

demais partidos que lutam pela democracia querem a votação urgente da Proposta de Emenda 

à Constituição nº 227. O Relator já deu parecer pela admissibilidade.  

O Brasil precisa fazer eleições diretas, já. O Governo não tem nenhuma condição de continuar 

governando. Acabou o Governo golpista de Michel Temer. É preciso que sejam feitas eleições, 

já. 

As grandes mobilizações estão acontecendo. Na próxima quarta-feira, Brasília verá novamente 

um dos maiores atos da história deste País.  

"Não" à reforma trabalhista! "Não" à reforma da Previdência! 

Diretas, já! Eleições diretas, já! 

Fora, Temer! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada. Defesa de rejeição da reforma previdenciária. Declaração 

de voto contra a reforma trabalhista e a terceirização. Redução das tarifas de energia elétrica 

no Estado de Minas Gerais. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB entra em 

obstrução. Nós somos favoráveis à aprovação do projeto, mas essa é uma forma de mostrar o 

nosso protesto e sepultar de uma vez por todas a reforma da Previdência. 

Nós já votamos contra a reforma trabalhista e contra a terceirização. Não podemos aceitar 

essa grande maldade contra o povo brasileiro, principalmente servidores públicos e pessoas 

mais pobres.  

Eu quero dizer que hoje nós estivemos na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, onde 

fizemos a defesa dos consumidores de Minas Gerais e denunciamos os altos lucros da CEMIG. 

E vai valer, a partir do dia 28, agora, uma redução na tarifa de energia. Para os consumidores 

residenciais, a redução será de 6,3%; para a indústria, vai chegar a 21%. E a redução média 

vai ficar em torno de 10%. 

Seria uma grande maldade, com os altos lucros da CEMIG, mais um aumento da tarifa de 

energia, sendo que o ICMS já é o mais caro do País. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações pelo PMB, em protesto contra a pretendida reforma previdenciária. 

Solidariedade à mobilização dos comissionários lotéricos, em prol do reajuste dos percentuais 

repassados por instituições bancárias. 

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB entra em 

obstrução, Presidente. É a nossa forma de protesto para sepultar, de uma vez por todas, a 

reforma da Previdência. O PMB tem o posicionamento de não votar nenhum projeto que retire 

direitos dos trabalhadores, dos servidores. 

Aproveito o momento para parabenizar os lotéricos de todo o País, que estiveram mobilizados 

no dia de hoje, exigindo melhor remuneração. Os lotéricos têm uma participação importante. 

Eles é que atendem o povo. São mais de 5 mil Municípios, e esses profissionais atuam como 

agentes bancários, recebem o pagamento de contas, por intermédio deles pessoas podem 

receber os benefícios sociais. Infelizmente, no entanto, os lotéricos recebem uma mixaria, com 

que fica difícil de sobreviver. 

Então, queria parabenizar todos os lotéricos e, de forma muito especial, os de Minas Gerais, 

que estão mobilizados em favor de uma tarifa justa. Os lotéricos não ficam nem com a carne de 

pescoço nem com o osso, e os bancos ficam com o filé-mignon. Eles escalpelam, sacrificam o 

povo com altas tarifas, e o serviço pesado para atender o conjunto da população fica para os 

lotéricos, que têm uma remuneração realmente muito pequena. 

Nossa solidariedade a todos os lotéricos! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 

763, de 2016. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, nós estamos fazendo obstrução, mas somos a favor da 763, a favor do saque do 

FGTS. A nossa obstrução é obstrução política. 

O Brasil está se movimentando em direção a Brasília. O que aconteceu na semana passada 

abriu uma fratura exposta no centro do poder. Nós não podemos aceitar o escárnio de o Sr. 

Aécio Neves ir para as redes sociais hoje dizer que a irmã é inocente, que o parente é 

inocente, que ele também é inocente; de o Sr. Michel Temer a alegar que o vídeo foi editado. 

Mas ele prevaricou, ele ouviu a confissão de crime. 

E nós não vamos admitir qualquer saída negociada. Ele tem de responder diante da Justiça, 

porque já promoveu a ascensão do ódio, do Estado policialesco. Já promoveu aneurismas 
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rompidos e dores em boa parte do povo brasileiro. Por isso, nós não aceitamos a eleição 

indireta que está sendo urdida neste plenário. 

Nós entendemos que é necessário ouvir o clamor do povo brasileiro a favor das eleições 

diretas, para que possamos colocar o País no rumo da legitimidade e do Estado Democrático 

de Direito. 

Por isso, quero abraçar e saudar a posição da OAB a favor do impeachment. Quero abraçar a 

posição corajosa da CNBB contra as reformas ultraliberais desse Governo ilegítimo.  

E quero dizer, Sr. Presidente, que essas matérias que apoiamos foram colocadas como 

escudo, porque o interesse da base governista era acabar com o Estatuto da Cidade, votando 

a 765; era garantir as reformas, como hoje fez no Senado, em intenção, e foi obstruído por uma 

corajosa bancada de Oposição. 

Nós não queremos que este Parlamento tenha ares de normalidade, quando o Brasil vive a 

anormalidade na sua natureza democrática. Nós não podemos aceitar que o Ministério Público 

americano dite as regras para quebrar a soberania, para quebrar a estrutura econômica 

nacional. 

Portanto, o PCdoB apresentou esse requerimento, apoiando a matéria. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento da Oposição, favorável à aprovação do mérito das Medidas Provisórias de nºs 

763 e 765, de 2016. Razões da obstrução das votações pelos partidos oposicionistas. Crise 

política, econômica e social vigente no País. Realização de eleições diretas para a Presidência 

da República. Falta de autoridade do Governo Federal para realização das reformas trabalhista 

e previdenciária. Realização do movimento Ocupa Brasília, pelo afastamento do Presidente 

Michel Temer, e realização de eleições diretas à Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar, quero dizer que nós da Oposição, que 

anunciamos a obstrução quanto a essas duas medidas provisórias que estão em votação - a 

do saque do FGTS e aquela que garante o reajuste para as várias categorias dos servidores 

públicos federais -, vamos votar, no mérito, favoravelmente a elas. Aliás, essa medida 

provisória foi negociada ainda na época do Governo da Presidenta Dilma. Portanto, nós vamos 
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votar favoravelmente a ela. No entanto, a obstrução que estamos fazendo se dá exatamente 

pelas razões que vou expor aqui neste meu pronunciamento. 

Eu estou observando este Plenário Ulysses Guimarães e os vários Deputados e Deputadas 

presentes. Alguns deles estão preocupados; outros estão comentando. Alguém está dizendo 

alguma coisa sobre o destino da crise que o Brasil está vivendo, uma crise que foi produzida e 

que tem endereço, CPF e cara: ela foi criada e estabelecida pelo Governo do Sr. Michel Temer. 

Há um ano V.Exas. assumiram o Governo e disseram aos quatro cantos do País: "Nós vamos 

resolver o problema do Brasil; vamos estabilizar a política; vamos enfrentar a crise econômica; 

vamos restaurar a credibilidade e a imagem do Brasil, que está arranhada pelo mundo afora". 

Eu me lembro de que, em uma dada reunião com o Vice-Presidente da República, ele, como 

articulador do Governo da Dilma, dizia: "O Brasil precisa de um líder para unificar o País, para 

dar governabilidade, para retomar o crescimento e a criação de empregos". 

Um ano se passou, Presidente Rodrigo Maia. Como está o Brasil hoje? O Brasil está vivendo 

sua mais grave crise política, econômica, social e moral, produzida por esse Governo que está 

aí. Foi esse Governo que levou o Brasil a esta crise. Foram eles que deram o golpe na Dilma e 

produziram a maior crise institucional da República brasileira nos últimos anos. 

O Governo que produziu essa crise disse ao País: "Não tenho condições mais de governar. O 

meu Governo está de cócoras, o meu Governo não tem condição de apresentar nenhuma 

saída em qualquer campo da política, da moral, da ética e da economia. É um Governo que 

está derrotado, que não tem legitimidade nem apoio social e popular para continuar 

governando este imenso Brasil". 

O País está chocado. Espanta-me, Deputada Erundina, que os Deputados deste Congresso 

fiquem olhando para o céu, talvez sem se dar conta do que está acontecendo nesta imensa 

Nação. 

Nós estamos em meio a uma crise da República, produzida por essa coalizão golpista, que não 

foi eleita pelo povo e que foi incapaz de produzir resultados em todas as áreas da economia 

brasileira. 

Nós estamos a nos perguntar o que nós vamos dizer para o Brasil, o que as pessoas estão 

achando de nós. É normal assistir àquilo a que nós assistimos na quarta-feira à noite, quando 

até a sessão aqui foi encerrada? É normal o Presidente da República receber um empresário 

na calada da noite, produzir o que ele produziu e dizer que não tem nada a ver com isso, que 

esta ou aquela delação é falsa? 

Eu não estou feliz com o que está acontecendo no Brasil, mas não há outro caminho num 

momento como este senão fazer um pacto - não um pacto para retirar do povo o direito de 

decisão sobre o Brasil, porque esse pacto não tem futuro, ele não estabiliza a política no Brasil. 

Eu concordo, devemos salvar a política. Mas, para salvar a política da derrocada em que ela se 

encontra, nós temos que recorrer àquele que é o principal protagonista das decisões no Brasil: 

o povo. É por isso que não há outra saída que não a realização de eleições diretas para 

Presidente da República. Ninguém normaliza o País, Deputado Mauro Lopes, com saídas pelo 

alto. Ninguém consegue a estabilidade política com esse tipo de saída. 

Digo a V.Exas. que eu pensei que iria chegar aqui ontem e ouvir este Congresso declarar 

imediatamente o afastamento do Sr. Presidente da República, pelo que ele fez, pelo que ele 

representa e pela crise institucional a que ele levou o Brasil. 
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Eu sei que alguns estão um pouco chateados ou até envergonhados. Eu não vejo ninguém 

subir à tribuna para defender essa coalizão que está aí. Sabem por quê? Porque prometeram o 

céu, mas estão dando o inferno para o Brasil. O povo brasileiro está percebendo que este 

Governo não tem mais condições políticas de liderar, de governar ou de pensar em fazer 

qualquer reforma. 

Eu escutei o Senador Ricardo Ferraço dizer hoje numa rádio que temos que retomar as 

reformas. Vejam que petulância! Vejam que ousadia! Numa crise dessas, Deputado Fontana, 

ainda aparece alguém para dizer que vai retomar as reformas. Que autoridade este Governo 

tem para falar em reforma trabalhista, em teto da Previdência? Nós temos que emparedar este 

Governo e dizer que o País vai parar, porque não aceitamos a continuidade deste Governo, 

que não representa mais minimamente a sociedade brasileira. 

O povo brasileiro está estarrecido com o que está acontecendo. As mães de família não sabem 

mais o que fazer. A credibilidade está lá no chão, e nós temos que apresentar uma saída. E 

não há saída mais radical, mais democrática do que aquilo que prevê a Constituição, porque 

ela diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. 

Nós não podemos vacilar nisso, porque a saída para a crise é conscientizar o povo da 

necessidade de mobilizarmos o País em prol da realização de eleições diretas. Para unificar o 

País, nós temos que ter liderança, temos que unir o povo. E a primeira providência que nós 

deveríamos tomar é decretar o fim dessas reformas. Não há mais reforma trabalhista nem PEC 

da Previdência! E não há mais Governo Temer. 

Eu quero chamar o País para firmarmos um pacto: um pacto pelas eleições diretas, um pacto 

para restaurar a credibilidade perdida, um pacto para restaurar a decência. Para salvar a 

política, é preciso colocar o povo no protagonismo de uma saída institucional para esta enorme 

crise que o Brasil está vivendo. 

Como era o Brasil há 1 ano e como ele é hoje? Há quase 15 milhões de desempregados. Eu 

não sei como é que ainda aparece alguém na televisão para dizer que o Brasil dava sinais de 

recuperação da economia. Como é que nós vamos recuperar a economia brasileira com o 

Governo atolado em um lamaçal, como ele está? Será que este Governo tem alguma 

credibilidade perante os agentes econômicos internacionais e os empresários brasileiros? Será 

que ele tem alguma autoridade para fazer o Brasil retomar o crescimento? Não tem, Presidente 

Rodrigo Maia. 

Não há outra saída a não ser unir o Brasil de ponta a ponta para dizer que este Governo tem 

que acabar, tem que ir para casa. É preciso respeitar o Estado de Direito, constituir um 

programa mínimo para salvar a política. É preciso, principalmente, colocar o povo no centro da 

discussão sobre uma saída institucional democrática para uma crise como esta. 

É por isso, Deputado Paulão, que não há outra saída para nós. Amanhã, o Ocupa Brasília vai 

gritar aos quatro cantos da Esplanada: Fora, Temer! Diretas já! 

Muito obrigado. (Manifestação no plenário: Fora, Temer! Fora, Temer!) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica de tio do Senador afastado Aécio Neves sobre a conduta do sobrinho. Defesa de 

imediato afastamento do Presidente Michel Temer, de realização de eleições diretas para a 

Presidência da República e de suspensão da tramitação das propostas de reformas trabalhista 

e previdenciária. 

________________________________________ 

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

quero dizer que esta não é a fala de um petista, mas a fala de um familiar do Aécio. Um tio do 

Aécio disse que ele precisa de tratamento, que não há mais condições de deixá-lo solto, 

porque ele solto é um perigo para os seres humanos. Esse é o Aécio Neves que está sendo 

denunciado pelo próprio tio. Esse é o Aécio que disse que poderia matar o próprio primo que 

fazia o transporte de recursos. 

Outra questão: se o Michel Temer fosse um brasileiro de caráter e não devesse nada, teria 

prendido a turma da JBS dentro do Palácio do Jaburu. Não os prendeu, porque comunga com 

aquelas ideias.  

Fora, Temer! Diretas já! Povo na rua! (Palmas.) 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só há um caminho: eleições diretas e que Temer saia 

logo! 

Após todos esses escândalos que estamos vivenciando nesses últimos dias, a palavra de 

ordem é eleições diretas e que Temer saia logo do Governo. Esse Governo golpista que, desde 

que "tomou de assalto" o poder, tem promovido uma devassa contra os direitos do povo 

brasileiro foi desmascarado por aquilo que sempre dissemos: foi um golpe parlamentar contra 

uma Presidenta honesta e que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. 

Vivemos um momento de grande excepcionalidade. Hoje, o Governo golpista está caindo, 

porque tiraram uma mulher honesta para colocar uma quadrilha. Falam em desmontar 

conquistas da classe trabalhadora. O modelo para sair da crise não é cortar direitos da classe 

trabalhadora, o modelo para sair da crise é gerar emprego. 

O golpe aplicado na democracia e na eleita Presidenta Dilma Rousseff está cada vez mais se 

tornando claro como uma manobra que tinha por objetivo final subtrair direitos dos 

trabalhadores. O tempo provou que o golpe foi contra o povo. Aumentou a corrupção, 

aumentou o desemprego, aumentou a desilusão, caiu o salário, entre tantas maldades. 

As "reformas" da Previdência e trabalhista são os pontos principais deste desmonte e precisam 

ser interrompidas o quanto antes. Os golpistas dizem que estão fazendo reformas. Reforma se 
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faz para melhorar algo. O que estão fazendo é uma demolição. Eles estão limitando o acesso 

das pessoas às melhorais que foram feitas na última década. Esse é um Governo voltado para 

o mercado. Não se governa para o mercado, governa-se para o povo. 

É momento de o povo ir às ruas e maciçamente pedir: fora Temer! Diretas já! Só assim a 

democracia poderá ser restabelecida no País, através de um novo Governo eleito pelo povo, 

com pautas estabelecidas e com legitimidade dada pelo povo. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Propósito da Presidência de liberação da pauta para a votação da proposta de reforma 

previdenciária. Apelo à base governista de manutenção do quórum na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, para votação da proposta de emenda à Constituição 

sobre a realização de eleições diretas. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Nós queremos, 

na verdade, postergar a votação de outras barbaridades que querem votar contra o 

trabalhador, na medida em que esta aqui passar e for aprovada. Eles querem liberar a pauta 

para colocar em votação aqui a reforma da Previdência. O Deputado Rodrigo Maia, Presidente 

da Casa, disse ontem que quer pautar para daqui a duas semanas a antirreforma da 

Previdência. Quer dizer, o Temer está atolado até o pescoço em corrupção, é mala de dinheiro 

para cá e para lá na televisão, mas querem terminar com a Previdência do trabalhador. Um 

pouco de consciência é capaz de se se encontrar neste Plenário. Acho difícil, difícil! 

Do jeito como está, eu só quero fazer um pedido: que a base do Governo não retire o quórum 

da CCJ amanhã para votar a emenda constitucional que garante diretas Já. Quem quiser as 

indiretas vá lá e derrote a emenda! 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Declaração de voto favorável à Medida Provisória nº 763, de 2016. Obstrução das votações 

pelo PT em protesto contra a permanência do Presidente Michel Temer no cargo. Anúncio da 

realização de grande manifesto popular em Brasília, Distrito Federal, contra as reformas 

previdenciária e trabalhista, pelo afastamento do Presidente da República e pela imediata 

realização de eleições diretas. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, nós votamos favoravelmente a esta medida provisória até porque é a 

única medida deste Governo que trouxe algum pequeno benefício ao trabalhador brasileiro, a 

única! 

Ela foi adotada com o objetivo de promover algum investimento para os trabalhadores, alguma 

compra, mas, na verdade, está servindo para que o trabalhador possa pagar suas dívidas. É 

para isso que ela está servindo. A grande maioria dos trabalhadores está usando esse recurso 

para pagar dívidas.  

Ora, esse Governo já está no seu final. Muitos que o compõem imaginavam que ficariam no 

cargo até o dia 31 de dezembro de 2018 e que até lá poderiam fazer um programa de Governo, 

que é um conjunto de maldades contra o povo brasileiro jamais visto. 

A reforma trabalhista e a reforma da Previdência são retiradas de direitos que não se pagam 

com essa medida do Fundo de Garantia. O que o trabalhador vai perder na sua aposentadoria, 

o que vai perder nas suas pensões, o que vai perder nos seus direitos trabalhistas jamais será 

compensado. 

Por isso, nós nos opomos a esse Governo. E estamos fazendo obstrução aqui hoje, 

exatamente porque esse Governo não tem condições de continuar existindo. Depois de tudo 

que foi revelado, está demonstrado que esse Governo não tem a mínima decência para 

continuar governando o povo brasileiro. 

Michel Temer não pode mais continuar no Palácio do Planalto. O que ele fez, recebendo um 

empresário investigado na calada da noite? Muitas vezes alguém diz que estamos votando na 

calada da noite. Calada da noite é lá, onde não tem câmera de televisão. 

O empresário entrou usando outro nome para uma conversa com o Presidente da República, 

que, evidentemente, não foi republicana. E o Presidente concordou com muitos dos 

argumentos desse empresário. 
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E, mais do que isso, há o que foi demonstrado, depois, nas atividades do assessor do 

Presidente que vinha recentemente ocupando o cargo de Deputado, como suplente. 

Esse Governo não tem condições de continuar existindo. Ele tem que ser encerrado. Por isso, 

a bancada do Partido dos Trabalhadores vem fazendo esta obstrução. E nós vamos fazer 

obstrução em todos os projetos, porque é necessário sim que tenhamos a consciência de que 

precisamos remover esse Governo e convocar eleições diretas para que o povo possa decidir o 

melhor caminho. 

A base desse Governo ainda tenta resistir, ainda tenta apoiar o Presidente da República, ainda 

luta para que não se aprove aqui a eleição direta. Mas são esforços infrutíferos, porque o povo 

brasileiro está se manifestando. 

E amanhã, aqui em Brasília, vamos ter uma grande manifestação. Essa manifestação foi 

convocada, inicialmente, contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Mas 

ela ganhou um novo caráter. Ela incorporou as palavras de ordem: Fora, Temer! Diretas já! 

Nenhum direito a menos! 

Essa manifestação, essa mobilização do povo brasileiro acontece em todo o País. O povo não 

está aguentando mais viver numa situação de desemprego, viver numa situação de sofrimento, 

viver numa situação de total desgoverno. 

E quando assiste a cenas, como vem assistindo na televisão, desse envolvimento do 

Presidente da República com situações que não dizem respeito às preocupações que um 

Presidente da República deve ter com o povo brasileiro, o povo fica absolutamente indignado.  

O povo brasileiro não reconhece nesse Presidente - Presidente que usurpou o Governo, 

através de um golpe - autoridade e capacidade de governar o País. Não enxerga nele uma 

pessoa capaz de resolver os graves problemas que o País enfrenta. E só assiste a esse 

Governo apontar medidas que retiram direitos; medidas que entregam as riquezas do País, 

como nós vimos na entrega do Campo de Carcará e de outros campos de petróleo do pré-sal; 

medidas que vêm fatiando a PETROBRAS e vendendo aos pedaços essa empresa, 

paralisando a indústria naval, paralisando a indústria da construção civil. Um Governo que não 

tem um programa de investimento; um Governo que não tem um programa de geração de 

emprego. O que o povo pode esperar desse Governo? Não pode esperar mais nada. 

Por isso, nós deste Congresso temos que devolver ao povo brasileiro a esperança. E essa 

esperança nós vamos devolver exatamente permitindo que o povo possa votar, permitindo que 

o povo possa escolher, permitindo que os candidatos possam se dirigir ao povo e apresentar 

as suas propostas.  

Nenhum candidato propôs fazer uma reforma da Previdência desse tipo! Nenhum candidato 

propôs fazer uma reforma trabalhista desse tipo! Nem mesmo Aécio Neves, que hoje se 

encontra afastado do mandato por denúncias de corrupção e obteve quase 50% dos votos, 

apresentou uma plataforma de maldades como essa que Michel Temer vem encaminhando 

neste País. 

Tem que ser colocado um fim nessa situação - um fim! -, porque o povo não suporta mais isso. 

Estamos assistindo a uma novela que está caminhando para o pior caminho, na qual quem 

está fazendo a intervenção não é o mundo da política. Quem está debatendo os problemas e 

resolvendo-os, com soluções completamente diferentes, é um setor do Judiciário. 

É um setor do Judiciário que vem dominando esse processo e colocando uma situação em que 

evidentemente podemos ter uma interrupção da democracia. Não concordamos com muitas 
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decisões desses setores do Judiciário que vêm paralisando o mundo da política. Precisamos 

de debate político. Se esta Casa não permitir ao povo votar e debater, ela vai sim enterrar o 

processo político deste País. 

Precisamos de democracia, de eleições diretas, de possibilidade de o povo escolher e 

participar efetivamente da política. Para isso, precisamos aprofundar o debate democrático e 

não o fechar. 

A sobrevivência de Michel Temer não é motivo para paralisação do debate... 

(Desligamento automático do microfone.) 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação da respectiva bancada. Expectativa de rejeição, pela Câmara dos Deputados, da 

proposta de reforma previdenciária. Defesa de instalação de Assembleia Nacional Constituinte 

exclusiva para a realização da reforma política. Posicionamento favorável às eleições diretas. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB encaminha 

"sim". Mais uma vez, colocamos o nosso protesto. Esperamos sepultar de uma vez por todas a 

reforma da Previdência. Nosso posicionamento é por uma Constituinte exclusiva para fazer a 

reforma política e defendemos eleições diretas. 

Esse era o nosso posicionamento aqui no plenário há mais de 1 ano. Nosso posicionamento é 

o mesmo. Nós votamos contra o ajuste fiscal do Governo anterior. Somos totalmente contra as 

reformas desse Governo que penaliza os servidores, os trabalhadores, as mulheres.  

A reforma da Previdência é uma maldade que nós não podemos aceitar, não podemos admitir 

de maneira nenhuma. Taxem os bancos, façam auditoria da dívida pública, cobrem os débitos 

que grandes empresas têm com o Governo, mas não joguem todos os problemas que tem o 

nosso País nas costas dos trabalhadores e dos servidores públicos. Isso nós não aceitamos.  

O PMB é totalmente contrário à reforma da Previdência. Defendemos eleições diretas e 

Constituinte exclusiva. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização do movimento Ocupa Brasília, em defesa de eleições diretas para a Presidência da 

República e do afastamento do Presidente Michel Temer. Imediata suspensão das reformas 

trabalhista e previdenciária 

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu só quero 

dar como lido o meu discurso e pedir que seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Caros Deputados e caras Deputadas, as ruas de Brasília, nesta quarta-feira, estão ocupadas 

pelo povo brasileiro. Mais de 100 mil pessoas gritam em defesa de eleições diretas para a 

Presidência da República e pelo "Fora, Temer". Inicialmente convocada para barrar os 

desmontes da Previdência e dos direitos trabalhistas, a mobilização ganhou novos contornos 

após as explosivas denúncias contra o golpista Temer. 

É importante ressaltar que o Ocupa Brasília foi convocado pela Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), pela 

União Geral de Trabalhadores (UGT), pela Força Sindical, pela Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores (NCST), pela Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), pela 

Intersindical, pela CSP-Conlutas e pela Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), o que mostra 

a união e a força dos trabalhadores na luta contra as reformas. A convocação também é feita 

pela Frente Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular. 

As "reformas" da Previdência e trabalhista precisam ser interrompidas o quanto antes. O 

Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer não tem mais condições de sustentar. Ele precisa 

ter um mínimo de vergonha e renunciar ao cargo de Presidente do Brasil. O Brasil precisa de 

eleições diretas urgentes. Só assim o povo irá retomar a sua autoestima. 

É momento de que o povo vá para as ruas e maciçamente peça o "Fora, Temer" e as "Diretas 

já", para que assim sejam barradas as reformas trabalhista e da Previdência, e a democracia 

possa se restabelecer no País, pois isso só irá ocorrer por meio de um novo Governo eleito 

pelo povo, com as pautas estabelecidas e com a legitimidade dada pelo voto. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Urgente necessidade de realização da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

A SRA. YEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pronunciamento encaminhado pela oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que é a Previdência? Previdência é poupança: reservar 

parte da renda que se recebe hoje para ter renda pessoal de aposentadoria no futuro. Para os 

que estão entrando hoje no sistema o cálculo tem que mudar, tem que ser sustentável. Hoje o 

sistema é pirâmide: os de baixo, em maior número e mais jovens, carregando os de cima, em 

menor número e que não contribuíram atuarialmente para receberem o que recebem. A 

pirâmide etária está se invertendo, o sistema não tem como se sustentar. Vai cair. 

O maior desafio da reforma previdenciária, em debate na Câmara dos Deputados atualmente, 

é, sem dúvida alguma, enfrentar as inúmeras tentativas de impedi-la, que tem aparecido de 

todos os lados, e seguir em frente, firmes, na certeza de estarmos no caminho certo.  

Fugir à nossa responsabilidade como legisladores e protelar essa reforma significa legar à 

geração de hoje um quadro de insegurança financeira para o futuro, no momento da vida em 

que mais precisarão de estabilidade. 

Por que fazer?  

Em dados de março de 2017, divulgados pelo Portal Brasil, site da Presidência da República, 

atualmente seis trabalhadores financiam um aposentado, ou seja, trabalham para pagar a 

aposentadoria dele. Se nada for feito, em 2047, cada dois jovens trabalharão para sustentar a 

aposentadoria de alguém.  

A razão desse "nó" é simples de explicar, perdemos a onda de crescimento geracional, o 

chamado bônus populacional: muitos jovens e poucos idosos. A educadora e ex-Ministra de 

Assistência Social do Governo Fernando Henrique Cardoso Wanda Engel, em entrevista ao 

site PSDB Mulher Nacional, em 2014, já afirmava, em resposta a se o Brasil estava preparado 

para a inversão de sua pirâmide etária, que aponta para um envelhecimento da população nos 

últimos 30 anos, o seguinte:  

Na verdade, estamos vivendo duas realidades; o envelhecimento da população, e a iminência 

de viver, nos próximos anos, a maior onda jovem que já tivemos. Teremos duas necessidades 

demográficas. Apenas 50% dos jovens termina o ensino médio e vivemos, atualmente, em uma 
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sociedade do conhecimento, que exige pelo menos o ensino médio para absorver nossos 

jovens no mercado de trabalho. Caminhamos, portanto, para desperdiçar a metade desse 

enorme potencial dessa imensa onda jovem, que será condenada ao subemprego ou ao 

desemprego, por nosso descaso e falta de previsão.  

Na outra ponta da pirâmide, não nos preparamos nem para os gastos que o aumento do 

número de idosos vai causar à previdência social ou ao sistema público de saúde, o legado 

negativo do envelhecimento de nossa população. Tampouco nos preparamos para o aspecto 

positivo do aumento do número de idosos, que é o imenso potencial de trabalho desse grupo. 

Não estamos preparados nem para atender às necessidades decorrentes do envelhecimento 

da população, nem para fornecer aos jovens o passaporte mínimo para o mercado de trabalho.  

Assim percebemos como chegamos até aqui: nosso País desperdiçou a força de trabalho 

qualificado e bem remunerado de uma geração - a maior que já tivemos - com investimentos 

mal planejados em educação. O resultado? Jovens desempregados e subempregados, já em 

2014, antes da recessão profunda que veio a seguir, por falta de qualificação profissional. Se 

então era assim, agora, que estamos lutando contra uma crise na casa dos 14,2 milhões de 

desempregados, recorde em nossa história, é bem pior. A taxa de desemprego no Brasil nunca 

esteve tão alta, na casa dos 13,7%, segundo os dados divulgados em março pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Mas, se olharmos para a taxa de desemprego 

entre os jovens, veremos que a taxa de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos, estrato que 

inclui recém-formados que chegaram ao mercado de trabalho, atingiu 25,9% no fim do ano 

passado, com alta de 6,5 pontos percentuais desde 2015, sempre segundo dados do IBGE, 

divulgados em no início deste ano.  

Qualificar os jovens que perderam o acesso a uma educação de qualidade leva tempo. Nosso 

índice de natalidade cai a cada dia. Perdemos a oportunidade durante o período do "boom 

populacional", isso é fato. Mas é fundamental! 

Essa massa de jovens desempregados e subempregados não paga a Previdência e, não 

contribuindo, não ajuda o INSS a pagar a aposentadoria de quem já poderia parar de trabalhar. 

Está dado o "nó", que, se não justifica todo o enorme déficit previdenciário brasileiro, é uma de 

suas razões, senão a mais forte, por ser sistêmica.  

A inversão da pirâmide etária veio para ficar. Observando os gráficos dos últimos anos, é 

possível perceber que estamos envelhecendo. Com parte de nossa força jovem de trabalho 

pouco qualificada, restam menos jovens para sustentar um sistema previdenciário cujo déficit 

aumenta anualmente. Não podemos deixar essa verdadeira bomba-relógio armada. Por isso a 

reforma é necessária e urgente. 

Por outro lado, anos de administração inepta também sucatearam o INSS. Fraudes não 

detectadas, aposentadorias especiais, dívidas bilionárias que não foram cobradas em tempo 

hábil, imóveis que integram o patrimônio do Instituto, alugados a preço simbólico ou deixados 

apodrecer. Tudo isso existe e está sendo modificado na proposta em debate, mas a causa 

principal do déficit é o esgotamento do sistema, que precisa ser mudado. 

A propósito: tenho ouvido muito nas redes sociais e até pessoalmente que, se todos os 

devedores da Previdência pagarem seus débitos, o déficit acaba, e a reforma não é mais 

necessária. Quero dizer aqui que isso não é verdade. Segundo matéria publicada no siteG1, o 

déficit da Previdência foi de R$ 151 bilhões em 2016, e a projeção é de um déficit de mais R$ 

189 bilhões em 2017. Estima-se que esse rombo vá continuar crescendo nos próximos anos. 

Já o estoque da dívida que as empresas têm com a Previdência atingiu o montante de R$ 
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432,9 bilhões em janeiro de 2017, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

órgão encarregado de recuperar essas dívidas.  

A maior parte dessas dívidas é tão antiga que cobrá-las se tornou impraticável - mas o Relator, 

o Deputado Arthur Oliveira Maia, quer endurecer as normas contra devedores do INSS a partir 

de agora - e, como o déficit do INSS aumenta anualmente, é evidente que a conta não fecha.  

A contrainformação, aliás, é outro grande desafio enfrentado pela reforma da Previdência. A 

maior parte da população desconhece o texto em tramitação, o que faz com que, apesar de 

mais de 70% dizer que desaprova a reforma, a maioria dos entrevistados - sempre acima dos 

50% para cada questão - concorda com as mudanças propostas pelo Governo.  

A solução para esse paradoxo parece ser informação, como afirmou em entrevista ao jornal O 

Estado de S.Paulo, na edição de 17 de maio, o Relator da reforma, Deputado Arthur Maia 

(PPS/BA): "Ainda não é tempo para votar o texto na Câmara, já que o governo precisa 

melhorar a comunicação da reforma com o 'povão', esclarecendo as mudanças". 

Encerrando: O déficit global previsto pelo Governo Federal no ano de 2017 é de R$ 139 bilhões 

de reais. Com o contingenciamento, soma-se mais R$ 48 bilhões. Só o déficit da Previdência 

Social é de R$ 189 bilhões, ou seja, superior ao déficit previsto para este ano. Logo, a reforma 

previdenciária é essencial para reverter esse quadro, baseada fundamentalmente no princípio 

da solidariedade geracional. Somos nós que precisamos criar condições para que os jovens de 

hoje, ao adentrarem no mercado de trabalho, consigam ter condições de receber as 

aposentadorias futuras, as suas. 

Muito obrigada. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA REPRESENTANTE DO PARTIDO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação da juventude brasileira em momentos históricos do País. Decisão do PMB de 

retirada do plenário em protesto contra a convocação de forças militares para garantia da 

segurança nas imediações da Casa. Posicionamento do orador, contrário à terceirização e às 

reformas trabalhista e previdenciária. Imediato reexame do decreto sobre a convocação de 

forças militares pela Câmara dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, é um momento muito difícil da história do nosso País. Há mais de 14 milhões de 
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desempregados, uma crise política e uma crise econômica sem precedentes. Por isso, o PMB 

não poderia deixar de se posicionar, em nome da juventude do nosso País. 

Se nós formos fazer, inclusive, uma análise história, a primeira manifestação estudantil ocorreu 

em meados do século XVII, quando centenas de estudantes, armados de punhais e poucas 

armas de fogo, impediram a invasão francesa na cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar, Sr. Presidente! 

O SR. WELITON PRADO - Depois disso, os estudantes tiveram a grande e importante 

participação na Inconfidência Mineira, na Abolição da Escravatura, na Proclamação da 

República e na luta contra a ditadura militar, que castrava todos os direitos civis do povo, 

torturava e matava aqueles que se colocavam contra o Governo. 

Esse decreto é uma questão que muito nos preocupa - preocupa o PMB. Por isso, o PMB tem 

o posicionamento também de se retirar deste plenário. Nós respeitamos o posicionamento de 

todos os colegas. 

Chamamos todos os colegas para uma reflexão. Essa é uma questão realmente muito séria. 

Não concordamos de maneira alguma com nenhum tipo de vandalismo, mas as medidas que o 

Governo está adotando ferem de morte o conjunto dos trabalhadores e dos servidores 

brasileiros. 

Não concordamos com uma reforma da Previdência que quer jogar nas costas do povo, do 

servidor, do trabalhador, daquelas pessoas que mais precisam todos os problemas do País. 

O Governo poderia muito bem taxar os bancos, fazer a auditoria da dívida pública, combater os 

privilégios, combater a sonegação. Os grandes sonegadores deste País são as grandes 

empresas e os bancos. 

Aliás, o que o Governo faz? Faz uma reforma para responsabilizar e jogar os problemas do 

País nas costas dos mais fracos. Estão aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a 

terceirização. 

Com todo o respeito que tenho a V.Exas., esse é o posicionamento do PMB. O PMB também 

se retira do plenário. Pedimos que esse decreto seja revisto imediatamente. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Regozijo pela conclusão da votação de medidas provisórias pela Casa na presente sessão. 

Importância da aprovação da Medida Provisória nº 765, de 2016, sobre a alteração da 

remuneração de servidores de ex-Territórios Federais e de servidores públicos federais, a 

reorganização de cargos e carreiras e o estabelecimento de regras de incorporação de 

gratificação de desempenho de aposentadorias e pensões; e da Medida Provisória nº 766, de 

2017, sobre a instituição do Programa de Regularização Tributária junto à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Expectativa de 

apreciação do parecer oferecido pelo Senador Ricardo Ferraço à proposta de reforma 

trabalhista em Comissão do Senado Federal. Posicionamento do orador favorável às propostas 

de reformas trabalhista e previdenciária em tramitação na Casa.  

________________________________________ 

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso 

a palavra neste momento, que espero seja o momento derradeiro desta sessão, que evolui de 

maneira positiva, de maneira a darmos dando conta dos nossos compromissos, com a votação 

de medidas provisórias, que deverá, na terça-feira e na quarta-feira próximas, ser concluída no 

Senado da República, para dizer que cumprimos o nosso papel neste momento em que 

tratamos deste tema.  

O que ocorreu hoje já foi sobejamente debatido aqui. Lamentamos muito. Foram fatos que 

precisamos debater, para que não mais ocorram da forma como ocorreram, porque podem 

trazer transtornos e danos ao Parlamento, na sua função, especialmente em momentos como 

este.  

Mas eu queria fazer um registro específico, aproveitando esta oportunidade. Dirijo-me inclusive 

ao Presidente da Comissão que debateu a Medida Provisória nº 765, o Deputado Hiran 

Gonçalves, e a todos aqueles que nos acompanham aqui - membros da Auditoria da Receita e 

da Auditoria do Trabalho. É importante que aquele texto que vai ser debatido após a Medida 

Provisória nº 766 tenha a sua negociação, a sua evolução da forma como todos nós 

esperamos que ocorra hoje, para que concluamos as atividades de votação de todas as 

medidas provisórias que estão esperando um desfecho ainda nesta sessão. 

A MP 765 foi debatida exaustivamente. Ela trata de um tema que envolveu negociações 

intensas, idas e vindas, conflitos entre segmentos de um Ministério e de outro, para, ao final, 

termos uma convergência que nós esperávamos ocorresse. Trabalhamos para que ocorresse e 

temos a alegria de presenciar, de acompanhar a sua ocorrência. Esperamos que, no momento, 

na hora do debate final, como última peça da noite de hoje, ela receba votos maciços, de 

acordo com o texto votado e aprovado na Comissão. 

Ocupo a tribuna neste momento não apenas para me manifestar sobre esse tema, mas 

também para propiciar o acordo necessário que vai abrir o caminho para que hoje nós 

possamos concluir a Medida Provisória nº 766 e a Medida Provisória nº 765. Isso é muito 

importante. 

Todos nós estamos sentindo uma grande satisfação nesta sessão. Nas conversas com todos, 

percebemos que é preciso haver um treino, pelo menos mensal, uma sessão com este perfil, 

que nos permita cumprir o papel que a sociedade espera que cumpramos, o de votar o que é 

necessário para a estabilidade brasileira, o que é necessário para dar respostas àquilo que o 

Governo vem fazendo com equilíbrio, com esmero. Ao longo deste último ano, o Governo 

mostrou a capacidade de recolocar o Brasil nos trilhos, de recolocar a economia num caminho 

seguro, para que o País esteja à altura de superar os desafios da grande crise econômica que 

nos trouxe até aqui.  
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Que neste momento nós possamos ter aquilo que desejamos. Lutamos por esta estabilidade, 

por este soerguimento brasileiro. Eu me sinto muito confortável neste momento, porque 

estamos concluindo a votação das medidas provisórias. Espero que todas possam estar nesta 

janela de oportunidade que foi aberta e construída neste momento. 

É importante que nós tenhamos confiança na nossa capacidade de produzir os acordos 

necessários para esses passos que estão sendo dados, que nós tenhamos a capacidade de 

enfrentar os desafios com tudo o que acumulamos ao longo desse período, com tudo o que 

fomos capazes de construir ao longo desse período. 

Esta sessão de hoje está simbolizando, de maneira sólida, essa capacidade que foi construída 

e organizada por todos nós. Cada Líder que aqui está, que lutou para que este momento 

acontecesse, que lutou para que as nossas decisões pudessem encontrar este campo de 

convergência, sabe da importância do que se passa, da importância do que se processa neste 

momento, no plenário desta Casa. 

Nós queremos, amanhã, ter a segurança, o conforto e a convicção de que o que estamos 

aprovando aqui vai oferecer ao Senado da República um momento de decisão e de 

estabilização importante, na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira. 

Ontem um passo importante foi dado pelo Senador Ricardo Ferraço, o importante passo de 

colocar à disposição do Senado, da Comissão de Assuntos Econômicos - CAE, o seu relatório 

sobre a legislação trabalhista, para que ele seja debatido, apreciado, e para que, na próxima 

semana, seja votado, com segurança positiva.  

Esse trabalho nos fez acumular grande energia. Nós queríamos fazer um texto, numa primeira 

reforma, bem elaborado. Fizemos nesta Casa, na Câmara Federal, na Comissão específica e 

na figura do Deputado Rogério Marinho, um trabalho brilhante, um trabalho de consulta, um 

trabalho de ausculta de todos aqueles que poderiam se manifestar. A partir daquele trabalho - 

e quase 800 emendas foram apresentadas -, foi confeccionado um grande texto, um texto 

aprovado por nós com um bom debate. Foi uma boa decisão que tomamos aqui. 

Que o Senado, na próxima semana, evoluindo para o fechamento da decisão em relação à 

reforma trabalhista, também conclua, com o seu debate, com a sua votação, a votação das 

medidas provisórias, da qual nós, neste momento, nesta sessão, damos conta, com a 

capacidade que nos reuniu neste momento nos permite, de maneira positiva, de maneira 

sólida, para dar uma resposta importante para a sociedade, para dar uma resposta importante 

neste momento de governo. 

Esta sessão se conecta com a próxima sessão do Senado. Ela se conecta com a necessidade, 

ela se conecta com o desejo, ela se conecta com a responsabilidade de todos nós de dar 

estabilidade ao Brasil neste momento. O Brasil precisa, com o nosso compromisso, das 

reformas tão grandemente esperadas, das reformas que nos permitirão dar segurança ao 

mercado, ao trabalhador brasileiro, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária, 

pela qual torcemos e pela vamos trabalhar intensamente, para aprovar ainda no mês de junho. 

Nós temos a convicção de que este é o caminho correto para este momento, é o caminho 

necessário para o Brasil. Eu fico muito feliz por podermos simbolizar, neste momento da 

sessão, neste final de sessão, quando as medidas provisórias estão sendo concluídas e daqui 

a pouco serão votadas, o oferecimento ao Senado da oportunidade de construir lá um 

momento de debate e de voto importantes. Assim nós poderemos evoluir para os debates 

finais das reformas que tanto desejamos, pelas quais tanto esperamos. 
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Neste momento, está nas nossas mãos debate-las e votá-las, para que o Brasil possa se firmar 

como um país que olha para o futuro, como um país que quer ver a crise que nos trouxe até 

aqui pelo retrovisor, cada vez mais longe, cada vez mais distante. Que possamos ter a 

segurança, até o final do ano, na virada para o próximo ano, de olhar para este momento e 

dizer ao povo brasileiro: "Valeu a pena o que fizemos em 2017. Valeram a pena as decisões 

que tomamos". Porque o Brasil, neste momento, lá adiante, será outro, com a força, a garra, a 

responsabilidade de cada Deputada, de cada Deputado, de cada Senadora, de cada Senador, 

enfim, do Congresso Nacional, em nome de um Brasil justo, de um Brasil forte, de um Brasil 

que todos nós somos obrigados a construir e a consolidar. Temos essa responsabilidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e todos aqueles que nos acompanham. 

Aos auditores da Receita e da Fazenda o nosso fraternal abraço. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de condições para a permanência de Michel Temer na Presidência da República. 

Repúdio às propostas governamentais de reforma previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

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

tenho carinho e respeito por V.Exa., mas sabemos que o momento é de dificuldades, sabemos 

que o Presidente da República, Michel Temer, não tem mais condições de obter a popularidade 

necessária a um líder, principalmente ao Presidente da República. 

Juntar gente em torno do "Fora, Temer" é a coisa mais fácil hoje, em qualquer lugar - no interior 

do Ceará, na capital -, mas eu acho que nós temos responsabilidade coletiva, como 

representantes do povo, no sentido de apresentar uma solução imediata, porque está tendo 

problemas a economia, está tendo problemas a política. O Sr. Temer, que é um intelectual, não 

quer compreender que não tem mais condições de continuar no poder, mas tem uma 

característica que eu nunca vi na política: ele só tem 4% de prestígio na sociedade, mas está 

muito bem seguro no Parlamento, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, 

porque aprova tudo o que lhe interessa. Inclusive cria dificuldades para nós Deputados 

justificarmos porque não somos a favor da reforma da Previdência Social. A sociedade acha 

que nós estamos mentindo. 

E por quê? Porque as reformas previdenciária e trabalhista não estão sendo feitas pelo 

Parlamento. Nós apenas estamos carimbando. O Presidente da República não é mais Temer, 
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é Henrique Meirelles, que é representante dos americanos neste País. Temer não é outra coisa 

senão um despachante na Presidência.  

Nós sabemos que a Previdência é superavitária, sabemos que sai dinheiro da Previdência para 

fazer estradas - não é papel da Previdência fazer estrada. Há uma série de fatores que 

mostram que é mal empregado o dinheiro da Previdência. O Tribunal de Contas da União 

poderia muito bem explicar, dizer alguma coisa a esse respeito. 

Não dá para continuar a levar a economia da forma como estão levando. Trazem uma pauta-

bomba para votarmos, com a conversa de que vamos sair do buraco depois das reformas. 

Essas reformas estão trazendo inimizades, essas reformas estão trazendo dificuldades para a 

política e para os políticos. Todo mundo sabe, até o reino mineral sabe, que a reforma da 

Previdência prejudica as pessoas. 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. CHICO LOPES - Ela não é uma dádiva, ela é uma conquista. Eu pago, o patrão paga, e 

o Governo não paga a parte dele. Ela é tripartite desde a sua criação, por Getúlio Vargas. 

Portanto, Sr. Presidente, nós estamos pagando o pato, que é da FIESP, mas nós estamos 

pagando o pato do fundo do nosso quintal. Sabemos que há bons Deputados. Não sou bom 

porque sou comunista, e você é ruim porque é de direita. Não. Todos somos Deputados, todos 

somos representantes do povo e temos responsabilidade com o País. 

SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Chico Lopes. Fique V.Exa. 

tranquilo, porque eu vou conversar com o Deputado Zé Geraldo e pedir a ele que traga tucupi 

do Pará. Assim, pagamos o pato e o comemos com tucupi. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Relato da visita do orador aos Municípios de Igarapé-Açu e de Nova Timboteua, Estado do 

Pará. Participação de representantes da sociedade paraense no movimento Ocupa Brasília. 

Defesa da realização de eleições diretas para a Presidência da República, em caso de 

vacância do cargo. 



 

1541 
 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, quero fazer dois registros. Um deles é sobre a viagem que fizemos nesse final 

de semana ao Pará. Estivemos no Município de Igarapé-Açu, em reunião com várias lideranças 

locais para discutir o desenvolvimento daquele Município e as ações que nós vamos 

desenvolver naquela região. No Município de Nova Timboteua, estivemos com a Prefeita 

Socorrinha e com o Jorginho, uma liderança importante, com quem dialogamos sobre 

investimentos.  

A Prefeitura de Nova Timboteua, apesar de pequena e dos poucos recursos, tem sido muito 

bem administrada pela Prefeita Socorrinha, parceira e amiga. Ela está colocando os salários 

em dia, limpando a cidade, fazendo pequenas obras e esperando agora os recursos que serão 

repassados através de emendas parlamentares, para que possamos fazer investimentos 

naquele Município. Agora mesmo, estamos entregando a patrulha agrícola. Também tivemos 

várias conversas com a CELPA e com representantes do Programa Luz para Todos para 

ampliar o atendimento a várias comunidades daquele Município. Nós vamos ter outras 

audiências para poder ampliar por meio dessa parceria com a Prefeitura o fornecimento de 

energia elétrica a várias vilas e vários bairros da cidade de Nova Timboteua. Portanto, quero 

parabenizar a Prefeita Socorrinha. 

Por fim, quero fazer o registro da participação do Pará na manifestação Ocupa Brasília, no dia 

de hoje. Nós temos aqui, seguramente, mais de 2 mil pessoas do Estado do Pará: 

trabalhadores da educação, trabalhadores rurais, operários, enfim, representantes de diversos 

segmentos da sociedade paraense. Estão aqui protestando contra a reforma da Previdência, 

contra a reforma trabalhista, contra o projeto de terceirização, enfim, contra esses projetos que 

precarizam as relações de trabalho, tiram direitos e eliminam a possibilidade de os 

trabalhadores se aposentarem no futuro. Eles vêm dizer ao País que não dá para fazer acordos 

por cima, mascarando a situação em que o País está vivendo. 

Nós temos que ter, de fato, eleições diretas para Presidente da República. Temos que aprovar 

neste Congresso a PEC que garante eleições diretas para Presidente da República. Só um 

Presidente eleito com voto popular poderá efetivamente tocar um projeto com o respeito da 

sociedade brasileira.  

Este Governo está terminando, já terminou. O Presidente já deveria ter saído, renunciado à 

Presidência da República. Ele deve deixar que os trabalhadores, que, ao longo do tempo, 

vieram tendo conquistas, continuem com os seus direitos garantidos.  

Esses eram os dois registros, Sr. Presidente. Peço que eles sejam registrados e publicados 

nos meios de comunicação da nossa Casa.  

Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização, no Distrito Federal, de manifesto público contra as reformas trabalhista e 

previdenciária, pelo afastamento do Presidente Michel Temer e pela convocação de eleições 

diretas, no caso de vacância do cargo. Responsabilidade do PSDB e do DEM pela crise política 

vigente no País.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, no dia de hoje, aqui em Brasília, milhares de pessoas estão nas ruas justamente 

contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, mas também pedindo o 

afastamento de Temer e eleições diretas já. Em Salvador, a partir das 15 horas, no Campo 

Grande, também haverá mobilização, como em outros lugares deste Brasil.  

O que tem acontecido nesse último período é uma violência muito grande contra os direitos da 

classe trabalhadora. E avançou tanto a violência contra esses direitos, que o Presidente da 

República, golpista, que está lá sem voto, foi pego, foi gravado concordando com o Presidente 

da JBS sobre compra juiz, promotor, desembargador e tudo o mais. Isso a população brasileira 

não vai aceitar de forma alguma. Por isso, a população está nas ruas, contra esse Governo.  

Estou dizendo isso porque também sei que o PSDB e o DEM já sabem que Michel Temer não 

vai continuar Presidente do Brasil. O que estão discutindo é como vão conseguir construir uma 

unidade para ter uma eleição indireta aqui nesta Casa.  

O Deputado Rodrigo Maia quer ficar de bem com Michel Temer, para que Michel Temer, depois 

que sair do Governo, possa apoiá-lo aqui, a fim de que ele se torne o Presidente da República 

em uma eleição indireta. O PSDB não saiu do Governo, porque quer ficar de bem com o Michel 

Temer, para que ele apoie Tasso Jereissati para ser o Presidente da República. Ou seja, todos 

eles sabem que Michel Temer está com as horas contadas para deixar o Palácio do Planalto. 

Todo mundo sabe disso! O problema é encontrar a equação correta para um ou outro partido 

assumir a Presidência do Brasil.  

Acho que não temos que nos preocupar se partido A ou B vai assumir a Presidência. Temos 

que nos preocupar com o povo brasileiro e com o nosso País! Essa tem que ser a nossa 

preocupação! Para todos nós demonstrarmos essa preocupação, temos que chamar as 

eleições diretas já! Esse tem que ser o lema de todos nós para resolver essa crise. 

O DEM e o PSDB diziam que, se tirassem a Dilma, estaria tudo resolvido. Aconteceu o 

contrário! Aprofundou-se a crise! Isso é concreto, e todo mundo sabe disso! Por isso, o PSDB e 

o DEM são os principais responsáveis pela crise que estamos vivendo neste momento. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação popular realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Distrito Federal, 

contra o Governo Michel Temer. Responsabilidade pela convocação das Forças Armadas para 

atuação durante o evento. Uso de armas letais contra manifestantes. Prisão de integrantes do 

Governo Temer sob a acusação de prática de atos de corrupção. Defesa da realização de 

eleições diretas para a Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP e como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, ontem, na Esplanada dos Ministérios, aconteceu uma das maiores 

manifestações de todos os tempos. 

Eu quero saudar todos os ativistas, homens e mulheres do Brasil inteiro que enfrentaram uma 

longa viagem para gritar "Fora, Temer!", "Diretas já!", "Não à reforma da Previdência!", "Não à 

reforma trabalhista!", "Não a este Governo, que massacra os direitos dos trabalhadores". 

Eles sabem a potência que teve a manifestação de ontem contra um governo já corroído pela 

corrupção, bambo, que pode cair a qualquer momento. O medo foi tanto que eles acionaram o 

Exército para ocupar a Esplanada dos Ministérios. 

Nós queremos mostrar as responsabilidades em relação a isso. Em primeiro lugar, queremos 

desmentir o Ministro Jungmann, que, numa coletiva, mentiu à imprensa, disse que já foi 

acionada muitas vezes a GLO - Garantia da Lei e da Ordem, para intervir em favelas do tráfico, 

em cadeias, para atuar durante a Copa do Mundo. Ele está comparando isso com uma 

manifestação gigantesca contra o Governo Temer. Politica! É isso que ele está fazendo. É 

medo! É terror! 

O Deputado Rodrigo Maia, Presidente desta Casa, tem responsabilidade direta. Ele pensa que 

nos engana dizendo que convocou "Forças" Nacional - com "s", no plural. Não existe "Forças" 

Nacional, existe a Força Nacional. Ele sabia que não havia gente para intervir. Ele chamou o 

Exército, em conluio com Michel Temer, porque eles estavam com receio de que o povo 

chegasse à Câmara e ao Palácio do Planalto. 
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Mais do que isso, praticaram uma grande ilegalidade. Para se valerem dessa lei, seria 

necessário que o Governo do Distrito Federal manifestasse anuência, e o Governador 

Rollemberg negou isso, disse que nem foi consultado. 

Mais uma denúncia: flagrante de utilização de armas de fogo letais contra manifestantes 

ontem. 

Então, em nome de coibir violência, baderna - coibir, na verdade, a livre manifestação do 

pensamento, é disso que se trata -, eles fizeram tudo isso. Demonstração de fraqueza! 

E aqui, nesta Câmara, a Oposição ocupou sim o espaço da Mesa Diretora neste plenário, 

porque não há normalidade, não! Não há normalidade. Esta Maioria parlamentar é a mesma do 

impeachment, do golpe, da ilegalidade. É a mesma que quer votar contra os interesses do 

povo na reforma da Previdência. Já votou contra ele no caso da reforma trabalhista, da PEC do 

Teto dos Gastos Públicos, das terceirizações e das medidas provisórias antipovo que votaram 

ontem. 

Nós saímos, em nome da democracia, contra a ocupação de Brasília pelo Exército Brasileiro - 

demonstração de fraqueza! - e queríamos dizer que o povo vai continuar indo à rua. Seja qual 

for a tentativa de colocar alguém no cargo pelo processo indireto (este Governo já acabou), 

Meirelles, Tasso, Rodrigo, Jobim, seja quem for, é "fora". É "Fora, Meirelles!", é "Fora, Tasso!", 

é "Fora, Rodrigo!", é "Fora, Jobim!" Sabem por quê? Um Congresso corrompido, um 

Congresso que tem mais de cem investigados na Operação Lava-Jato não tem credibilidade, 

legitimidade para eleger o Presidente da República. Não terá condições de governar, ainda 

mais com uma agenda antipovo. A agenda eleita não foi essa. 

Sr. Presidente, nós estamos aqui para dizer o seguinte: nesta Casa, há um 

semiparlamentarismo, uma maioria conservadora, uma bancada ruralista truculenta que 

certamente apoia o que aconteceu no Estado do Pará ontem, um dos maiores massacres 

depois do de Eldorado do Carajás. Dez mortos numa ação da Polícia Militar! É essa a bancada 

que queria o refinanciamento das dívidas, que assalta o Tesouro Nacional, que acaba com as 

florestas e com as águas, que quer a reprimarização do País. São esses mesmos que 

sustentam Temer até hoje. E Temer, hoje, está desgarrado, desgastado. 

Obviamente, a corrupção tomou conta deste Governo. Todos os assessores, todos os 

assessores diretos e Ministros são corruptos ou estão presos. Este é o Governo Temer, este é 

o Governo que saiu do impeachment, este é o Governo que precisa ser apeado do poder. E a 

única solução é votar a PEC das Diretas. 

Diretas já para Presidente! Devolva-se ao povo brasileiro a soberania das decisões. Diretas já! 

(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Muito obrigado, Deputado Ivan Valente. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar no Estado de 

Santa Catarina. Realização, pela Comissão de Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de audiência pública destinada à discussão de 

conflitos agrários. Apoio à proposta de reformas do Estado brasileiro. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Parlamentares, eu gostaria inicialmente de dar como lido um pronunciamento em 

que destaco o avanço das negociações para a implantação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica para a Agricultura Familiar em Santa Catarina, cujo desafio é aproximar os 

inventores e as pequenas e médias empresas que desenvolvem tecnologias agrícolas a serem 

oferecidas a um baixo custo. 

Este projeto, vinculado ao Programa SC Rural, implementado em parceria como o Banco 

Mundial, desenvolve diversos tipos de projetos ligados à agricultura catarinense, que cada vez 

mais evolui através da tecnologia, agregando valor em favor do homem do campo. 

Aproveito este instante, Sr. Presidente, para dizer também que assistimos ontem, no Jornal 

Nacional, a matéria sobre os lamentáveis conflitos agrários que estamos vivenciando no nosso 

Brasil. Haveremos de fazer uma audiência pública na Comissão de Agricultura para discutir 

esse grave problema de conflitos agrários e tantas mortes que estão acontecendo no meio 

rural. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho ainda outro tema a tratar. 

Como disse o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins Filho, 

o maior inimigo do Brasil é o excesso de Estado, tanto no âmbito municipal quanto no estadual 

e no federal. 

Agora estamos trabalhando a questão da reforma trabalhista, que eu chamo de modernização 

da legislação trabalhista, a qual está no Senado e, com certeza, vai trazer muitos ganhos para 

nosso País. 

Temos a reforma previdenciária, que deveríamos ter votado nesta semana, mas, em função 

dos últimos acontecimentos, aguardaremos para, depois do dia 7 de junho, voltar a esse tema 

tão importante. 

Hoje temos um sistema que privilegia os ricos, ou melhor, que tira dos pobres e dá aos ricos. 

Nós temos hoje 1 milhão de privilegiados que ganham mais do que 30 milhões de brasileiros. 

Então, com certeza, vamos iniciar um processo para inverter essa realidade, em favor da 

maioria do povo brasileiro. 
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Também temos a reforma política, que é muito importante. Alguma coisa devemos votar neste 

ano ainda, principalmente uma cláusula de desempenho. Senão, daqui a uns dias, vamos ter 

80, 90 partidos. E também temos que acabar com as coligações proporcionais. 

A reforma tributária é fundamental, porque a ficha caiu: não podemos mais aumentar impostos, 

mas temos, sim, que diminuir a carga tributária. 

E, principalmente, dando continuidade à reforma fiscal, temos que fazer uma reforma da 

máquina pública. Como disse um colega Deputado há poucos dias, todos os Poderes têm que 

tomar esse remédio amargo: o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o 

Ministério Público. Não podemos dar esse remédio amargo só à população. Temos que curar a 

doença que existe nesses Poderes em função do alto custo. 

Sobre o quebra-quebra que aconteceu aqui em Brasília, temos que ter equilíbrio, fazer uma 

reflexão e reconhecer que infelizmente muitos baderneiros vieram aqui para quebrar tudo. 

Nove Ministérios foram depredados. 

Eu tenho certeza de que a sociedade brasileira não aprova essa baderna, nem esses 

baderneiros que deram tantos prejuízos e, acredito, serão responsabilizados pelo vandalismo. 

Não podemos concordar com esses atos. O povo não concorda. Mas temos que fazer o tema 

de casa aqui. 

Nós temos que ver a insatisfação do povo. Então, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, inchaço 

da máquina pública, auxílio para compensação não valem mais nem para o Poder Judiciário, 

nem para o Poder Legislativo nem para o Ministério Público. Temos que enfrentar essas 

distorções. Temos que ter equilíbrio entre o setor público e o setor privado. 

Essa é uma bandeira muito importante que temos que erguer daqui para frente e também 

precisamos continuar as mudanças que estão acontecendo no nosso Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de destacar que estão avançando as 

negociações para a implantação de um Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura 

Familiar em Santa Catarina, cujo desafio é aproximar os inventores e as pequenas e médias 

empresas, que desenvolvem as tecnologias, dos agricultores, de modo que as inovações 

tecnológicas lhes sejam oferecidas a um baixo custo. 

Este projeto, que desenvolve diversos tipos de projetos ligados a agricultura catarinense, é 

vinculado ao Programa SC Rural e tem o Banco Mundial como parceiro.  

Na última quinta-feira, dia 11, membros da Secretaria Executiva do SC Rural se reuniram com 

representantes da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 

Catarina - FAPESC, da Universidade Católica de Santa Catarina, da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, da Associação Catarinense de 

Empresas de Tecnologia - ACATE, da Fundação Centros de Referência em Tecnologias 

Inovadoras - CERTI e da Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE para 

discutir a visão e os objetivos do Núcleo de Inovação Tecnológica e definir o papel de cada 

instituição nas atividades. 
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Trata-se de um projeto de suma importância para a agricultura familiar, uma vez que a intenção 

é levar tecnologia de ponta para os agricultores do Estado com baixo custo e como forma de 

aumentar a competitividade no meio rural e contribuir para que continuemos sendo exemplo no 

cenário produtivo nacional. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita às vítimas da violência policial em manifestação pública, no Hospital de Base de Brasília. 

Protesto contra o uso das Forças Armadas brasileiras para a repressão dos manifestantes na 

Esplanada dos Ministérios. Defesa de rejeição das reformas previdenciária e trabalhista. Apoio 

à realização de eleições diretas para Presidente da República.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. e como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós 

estivemos hoje, como aqui já foi dito por V.Exa. e pelo Presidente desta Casa, no Hospital de 

Base do Distrito Federal visitando as vítimas da violência policial ocorrida no dia de ontem. 

Digo "as vítimas" porque, de forma absolutamente inusitada, nós tivemos ali a oportunidade de 

ver que uma das pessoas que foi atingida pela violência policial irá para a UTI, porque foi 

atingida com bala de revólver, com bala de arma de fogo, não com bala de borracha. Essa 

pessoa, com pouco mais de 60 anos, foi atingida no maxilar, está inconsciente, sedada, e irá 

para a UTI, por ter sido atingida por bala de arma de fogo.  

Penso o que é que faz a polícia utilizar-se de arma de fogo em uma manifestação.  

Tivemos também o caso de um estudante ferido, com cortes profundos, que foi se desvencilhar 

de uma bomba e perdeu três dedos, um estudante de 22 anos, do Estado de Santa Catarina. 

Ele vai voltar para casa com marcas indeléveis da violência de uma Presidência e de um 

Governo do Distrito Federal, que se abraçam num abraço dos afogados, dos que não têm 

autoridade e não têm a representatividade do povo.  
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Um deles representa uma mediocridade empolada, está agonizando no leito do golpismo, foi 

flagrado com uma série de crimes - de formação de quadrilha, de corrupção, de obstrução da 

Justiça. Ele diz que houve adulteração na fita, mas não nega em nenhum momento que estava 

lá e que fez esse diálogo, um diálogo no qual ele vê que o empresário estabelece de forma 

muito nítida uma verdade de que estaria comprando o silêncio de Eduardo Cunha. 

Aliás, várias vezes, o Eduardo Cunha, ao ser interrogado pelo Juiz Sergio Moro, fez uma série 

de perguntas àquele que é a mediocridade empolada, que agoniza no leito do golpismo e que 

está no Palácio do Planalto. Em vários momentos, fez perguntas a Michel Temer - e aqui faço 

alusão a um filme, cujo nome é "Eu sei o que você fez no verão passado". E mais: "O meu 

silêncio é poderoso, é um silêncio caro". A Presidência golpista da República sabe o quanto ele 

é caro. Por isso articulou - e é isso que diz a fita - o pagamento desse silêncio. 

Sr. Presidente, o Michel Temer estabeleceu um decreto, que ele mesmo teve que revogar, 

frente a reações do Poder Judiciário, da sociedade e da comunidade internacional, que 

possibilitou que as Forças Armadas ocupassem a Esplanada. E dizem: "Não! Não! Não é 

preciso ocupar a Esplanada." Dizem isso para calar o povo, para lhe colocar mordaças, porque 

a democracia está no pelourinho, sendo açoitada de forma violenta, açoitada por uma elite que 

quer continuar arrancando grande parte da riqueza nacional.  

Aqui se fala em reforma tributária - e nós defendemos uma reforma tributária. É preciso diminuir 

impostos? Sim! É preciso diminuir impostos do consumo e da renda do trabalhador, que 

representam 72% da carga tributária brasileira. Esse consumo atinge sobremaneira, com um 

impacto muito mais forte, a população pobre deste País, porque a sua renda é dedicada ao 

consumo em grande medida. Portanto, nós temos aproximadamente 28% de taxação da 

propriedade, da taxação das grandes rendas.  

Aliás, banqueiro paga pouco imposto neste País. Proporcionalmente, um trabalhador paga 

mais imposto do que os bancos neste País. Os rendimentos não são taxados. E nós temos o 

inverso do que há nos ditos países ricos do planeta, em que são taxados aproximadamente em 

33% do consumo e da renda de trabalhadores, e para os demais, que compõem a carga 

tributária, são taxadas a propriedade, os altos rendimentos e as grandes fortunas. Não se fala 

em taxar as grandes fortunas. Continua-se taxando o trabalhador.  

O trabalhador que ganha por volta de 5 ou pouco menos de 5 mil reais é taxado em 27%. É 

taxado em 27%! O grande capital e as propriedades são taxados em média em 3%. Há uma 

distorção! Taxa-se mais o trabalhador, a população de baixa renda, e não se taxa a elite neste 

País. É para elite que o golpismo todos os dias abana, para lhe tirar o calor. Essa elite é 

representada por um mercado financeiro, que tem como representante maior o Ministro da 

Fazenda, o Sr. Henrique Meirelles, que disse em todos os jornais que fica no Ministério da 

Fazenda independentemente de o presidente mudar ou não. Ele disse para todos os jornais 

que não importa, que o Presidente pode cair.  

Aliás, nesta Casa sabe-se que o Presidente já caiu! Já caiu! Fica como um zumbi ambulante, 

agarrando-se na sua própria vaidade para manter-se no poder, destruindo o próprio Brasil. Mas 

o Ministro da Fazenda o que diz? Esse Ministro da Fazenda, é bom lembrar, foi Presidente do 

Conselho de Administração da J&F, holding da qual faz parte a JBS, que é desse que delatou o 

próprio Presidente da República. Ou seja, esse Ministro Henrique Meirelles foi durante 4 anos 

presidente do Conselho de Administração da holding em que se inclui a JBS, que tem como 

proprietário esses que fizeram um acordo de delação premiada absolutamente acintoso à 

democracia e estão gastando seus bilhões fora do País.  
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Esse Meirelles é maior do que o Presidente, diz ele, porque vai ficar no Ministério da Fazenda 

independentemente de o Presidente cair. Ora, o titular do Ministério da Fazenda é indicado 

pelo Presidente da República, mas ele diz: "Ficando ou não ficando o Temer, eu fico". Ou seja, 

não importa quem é o Presidente, porque ele vai ficar no Ministério da Fazenda para defender 

os interesses do mercado financeiro, porque é o segundo maior acionista, pessoa física, do 

Banco Itaú. É bom lembrar que o Banco Itaú teve uma anistia de 25 bilhões do CARF.  

Agora vêm me falar aqui sobre reajuste de servidor, que isso não pode acontecer?! Estamos 

falando de um banco que lucra com tarifas bancárias por volta de três vezes o que gasta com 

pessoal. E esse banco foi anistiado em 25 bilhões de reais pelo CARF. Ele tem como segundo 

maior acionista uma pessoa física, o Sr. Henrique Meirelles, que também era Presidente do 

Conselho de Administração da J&F, holding da qual faz parte a JBS, no momento em que ela 

se estruturou e adquiriu musculatura no mercado. E ganhava 40 milhões de dólares por ano! 

Os Srs. Wesley e Joesley Batista pagaram para Henrique Meirelles, durante 4 anos, 40 milhões 

de dólares anuais, porque ele presidia o Conselho de Administração dessa empresa. É isso 

que nós estamos vivenciando no Brasil! 

Mais do que isso: eles falam em retomada da economia e falam sobre a medição de um índice, 

pelo Banco Central, de desenvolvimento da atividade econômica. Dizem que esse índice 

aponta para a volta do crescimento do Brasil. No entanto, eles são desmentidos, não por mim, 

mas pelo Presidente do IBGE, o Rabello de Castro, que diz que não é verdade que a economia 

está se recuperando, e sim que ela está muito ruim. Ele diz ainda que só houve uma nova 

avaliação da atividade econômica, medida pelo Banco Central, porque se mudou a 

metodologia no mês de fevereiro. Ao se mudar essa metodologia, acabou havendo um fictício 

crescimento da atividade econômica. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Presidente do 

IBGE. 

Mas o que eu estou dizendo e que o povo brasileiro sente na pele é que nós temos uma taxa 

de juros de cartão de mais de 400%, uma taxa de juros de cheque especial por volta disso 

também e quase 15 milhões de desempregados! Se somarmos os desempregados àqueles 

que estão trabalhando menos do que poderiam trabalhar, são mais de 25 milhões de 

brasileiros e brasileiras. 

Esse é o Governo Temer, que vem aqui e submete à sua base áulica, como verdadeiro sabujo 

do golpismo, que vote na madrugada a retirada do direito ou da carência estabelecida para que 

as mulheres tenham acesso ao salário-maternidade. Aumentou a carência, e vai demorar mais 

para as mulheres trabalhadoras terem direito à licença-maternidade, se estiverem 

reingressando ao mercado de trabalho. Além disso, também estabeleceu uma carência maior 

para que o trabalhador tivesse direito ao auxílio-saúde. E isso foi votado aqui na madrugada! E 

me dizem que isso é em defesa do Brasil? 

De que Brasil está se falando? Está se falando do Brasil dos banqueiros? Desses que estão 

levando por volta da metade do orçamento brasileiro? Eram 42,2%, hoje é a metade do 

orçamento brasileiro que vai para o pagamento dos serviços e dos juros da dívida. E não se faz 

nada contra isso, apenas se congelam as despesas primárias e se tenta eliminar a 

aposentadoria do povo brasileiro, retirando o Estado da discussão e da composição das 

receitas, para que nós tenhamos a proteção social, que é a aposentadoria e a Previdência.  

Retira-se dinheiro da Previdência para outros locais. Desconsideram-se os impostos para a 

Seguridade Social, e cria-se um déficit. Num país como a Noruega, 76% da Previdência são 

bancados pelo Estado; nos países ditos mais ricos do mundo, são quase 30%.  
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O Brasil, este Governo, diz que o Estado tem que estar a serviço de banqueiro, que o Estado 

tem que estar a serviço do rentismo, de 27 mil investidores da dívida pública entre pessoas 

jurídicas e pessoas físicas. É isso que nós estamos vivenciando! 

Diz que é preciso tirar parte da floresta para entregar a ferrovias privadas. Diz que é preciso 

vender o pré-sal, vender a PETROBRAS por preço nenhum, aos pedaços. É isso que nós 

estamos vivenciando! 

E este Governo, no alto da sua empáfia e da sua arrogância, coloca as Forças Armadas para 

calar o povo brasileiro. E teve que revogar esse decreto. 

Nós visitamos no hospital o trabalhador que levou um tiro de arma de fogo, não de borracha, 

de arma de fogo, segundo avaliação dos próprios médicos e laudo do corpo médico do 

hospital. Um morador de rua, uma pessoa em situação de rua que mora atrás do Ministério, 

levou dois tiros de borracha - um que perpassou a sua garganta e outro que atingiu o seu 

abdômen -, estava na manifestação? Não! Mora ou está em situação de rua no Ministério e foi 

atingido pela violência policial. 

Então, é isso que nós estamos vivenciando nesta Casa. Esses que estão aqui e que dizem 

"amém" para a derrocada do Brasil! Esses que estão aqui e que dizem "amém" para aqueles 

que querem se proteger das investigações de corrupção! 

Aliás, este Governo diminuiu e contingenciou 44% do orçamento da Polícia Federal. Os 

servidores da Polícia Federal têm dito que isso vai dificultar a manutenção da Operação Lava-

Jato.  

O Governo mostra a sua cara. Desnuda-se. Assume as tribunas e diz a que veio. Esta equipe, 

com nove Ministros envolvidos na operação, vai continuar saqueando este País, como o Brasil 

inteiro viu e vê todos os dias nas fitas que foram gravadas.  

Dizem que não querem eleição direta, para não eleger o Lula. Então, eleição direta só importa 

se for para eleger quem eles querem. Eleições diretas são a vontade do povo e a única forma 

de nós restabelecermos a democracia neste País. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de barganhas promovidas pelo Governo Michel Temer, para aprovação da reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós estamos assistindo no Brasil, nesta Casa, na política nacional, 

cada dia, a mais do mesmo. Eu diria que é a mais do mesmo das coisas ruins, das coisas 

piores, se é que é possível haver um "vale a pena ver de novo" das coisas ruins. 

A reforma da Previdência, que está aqui nesta Casa, aprovada na Comissão Especial, não tem 

voto suficiente, não tem apoio da base para ser aprovada no Plenário. Enseja-se uma 

operação "salve a reforma da Previdência", proposta pelo Governo. Eu preciso dizer isso aqui. 

O Governo foi pego nos grampos, nas gravações. Aliás, perdeu a condição ética, perdeu a 

condição moral, perdeu a condição política para levar adiante as reformas.  

O Governo está fazendo todo tipo de jogo pequeno, menor, baixo, para amealhar apoio, voto, a 

fim de aprovar a reforma, aliás, uma maldade. O que se esperava do Presidente da República, 

que assumiu o cargo por um curto período para completar o mandato, era que ele, no mínimo, 

estabilizasse o País. Eu diria que o Brasil é como aquela pessoa que sofreu um acidente. A 

primeira atitude do médico é estabilizar o paciente, estabilizar a pressão, o pulso, o batimento 

cardíaco, a respiração, para depois ver o que vai fazer com o paciente. 

Não, o Governo pegou o País acidentado e quis fazer uma cirurgia antes de estabilizar o 

paciente. Em vez de colocar o País em ordem, já quis fazer reformas: a reforma da Previdência 

e a reforma trabalhista. Errou na mão! E o País está pagando caro por conta disso, até porque 

há uma reação da sociedade - ninguém é bobo. 

Eu ouvi os Líderes do Governo - está aqui, inclusive, o Deputado Darcísio Perondi - dizerem à 

imprensa, de forma transparente, alto e bom som, que o Governo tem 260 votos, 270 votos, 

sem a caneta para assinar essas nomeações, mas ele tem a caneta, tem os cargos. Enfim, 

está-se dizendo, explicitamente, que o Governo vai fazer, e está fazendo, o "toma lá, dá cá", o 

quanto eu levo e o quanto eu ganho, o quanto eu quero e o quanto eu dou. É um salve-se 

quem puder.  

O mensalão foi isso. Muitos estão na Lava-Jato foi por causa disto, pelo "toma lá, dá cá", o 

quanto eu levo - é a Lei de Gérson. Estão oferecendo benesses aos Deputados para que eles 

votem contra os benefícios do povo trabalhador. É uma coisa inaceitável.  

Eu quero fazer essa denúncia, porque é vergonhoso - é vergonhoso para o Parlamento, é 

vergonhoso para a política, é vergonhoso para o Governo, para a população e para o cidadão. 

É inaceitável o Líder do Governo vir dizer que vai oferecer cargos, oferecer benesses, oferecer 

vantagens para tirar o direito da viúva de ter a sua pensão; para tirar o direito da pessoa com 

deficiência; para tirar o direito do idoso pobre que recebe o Benefício da Prestação Continuada, 

um salariozinho mínimo aos 65 anos - só querem pagar aos 68 anos, aos 70 anos -; para tirar o 

direito das mulheres, das professoras, dos policiais civis, dos agentes penitenciários, dos 

guardas municipais, a quem eles negaram o direito da aposentadoria digna; para tirar o direito 
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dos colonos, dos agricultores. Não é razoável, não é aceitável, ainda mais quem está atolado 

até o pescoço com denúncias. 

Sr. Presidente, este País assistiu à queda de uma Presidente recém- eleita. O seu Vice-

Presidente assumiu e está atolado em denúncias. O maior nome da Oposição, Aécio Neves, 

também foi denunciado, enfim, gravado pedindo propina. O ex-Presidente desta Casa, outra 

figura proeminente, foi afastado, cassado, preso, julgado e condenado. Temos lá no Senado o 

problema do Senador Renan Calheiros e do Senador Romero Jucá. 

Enfim, Sr. Presidente, pare com essa reforma, com essa deforma da Previdência! Isto é o 

mínimo que o Governo tem que fazer. Respeite o cidadão! Todo o poder emana do povo e em 

seu nome tem que ser exercido. No dia 6, o Governo vai ser cassado, porque a chapa Dilma-

Temer vai cair. Vai cair, sim, porque não há mais condições de governar. Usaram dinheiro sujo. 

Dinheiro sujo não gera eleições limpas. E nós precisamos neste País de uma eleição limpa.  

Nem Dilma, nem Temer, nem Cunha, nem Renan, nem ninguém! O povo tem que tomar conta 

do poder.  

É isto que nós defendemos: eleições diretas já! Liberdade para o povo! 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Homologação do partido Podemos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Diretrizes e metas da 

agremiação partidária. Necessidade de realização das reformas política, trabalhista, tributária e 

previdenciária. Atuação da oradora como Presidente Nacional do Podemos.  

________________________________________ 

A SRA. RENATA ABREU (Bloco/Pode-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, em meio a tempos de crise, nasce uma esperança, um novo partido, o 

Podemos, que acabou de ser reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



 

1553 
 

O Podemos é um movimento que sonha em construir os novos pilares da democracia. Para 

isso, propomos abrir canais de participação, utilizando as plataformas digitais, possibilitando 

que haja conexão entre os anseios dos cidadãos brasileiros e o sistema político em xeque. 

Quero compartilhar com a nossa bancada, a bancada do meu coração, este grande momento 

de alegria.  

Meu Líder Alexandre Baldy, finalmente chegou o momento que tanto esperávamos! 

Companheiros Deputados Dr. Sinval Malheiros, Carlos Henrique Gaguim, Aluisio Mendes, 

Antônio Jácome, Ademir Camilo, Ricardo Teobaldo, João Carlos Bacelar, Silas Freire, Luiz 

Carlos Ramos - o Chapéu -, Francisco Chapadinha e a querida Deputada Jozi Araújo, temos 

muito trabalho pela frente! 

O Podemos é o partido que mais cresceu no Brasil. Hoje, além da bancada de 13 Deputados 

Federais, temos 23 Deputados Estaduais, 32 Prefeitos, 760 Vereadores e mais de 300 mil 

filiados, além de 2.324 diretórios no Brasil inteiro. E vamos crescer mais. 

Grandes expoentes do País já aceitaram o desafio de participar da construção desse sonho. 

Um deles é o nosso querido Senador Alvaro Dias, do Paraná, um dos políticos mais 

experientes e respeitados do Brasil. Já foi Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador 

do Paraná e agora está no quarto mandato de Senador da República. Foi um dos melhores 

Governadores do País e deixou o Governo com quase 80% de aprovação. 

E o nosso querido amigo Senador Romário, do Rio de Janeiro, também está nos ajudando a 

construir esse projeto político de maior participação popular dentro do Podemos, sempre 

sugerindo excelentes ideias para esse sonho. 

Ambos, o Senador Alvaro Dias e o Senador Romário, têm uma trajetória de luta pelo Brasil. 

São Parlamentares íntegros, independentes, que já deram muitas provas de espírito 

republicano e de dedicação ao nosso País.  

O Podemos é parte de um fenômeno mundial que está resgatando a cidadania e fazendo 

renascer as esperanças de renovação democrática. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na 

recente eleição presidencial na França. O atual Presidente, Emmanuel Macron, fundou uma 

agremiação totalmente nova, o En Marche!, com propostas semelhantes às do Podemos, e 

com isso conseguiu desbancar os partidos tradicionais e derrotar as ameaças da extrema 

Direita e da extrema Esquerda.  

Movimentos semelhantes, que criticam o modelo partidário tradicional e oferecem alternativas 

antenadas com as reais necessidades dos cidadãos, estão crescendo na Europa, como o 

Cinco Estrelas, na Itália, e o Podemos, na Espanha, entre tantos outros no mundo inteiro. 

Posso dizer, com muito orgulho, que o Podemos é parte integrante dessa onda mundial de 

mudanças. 

Como esses movimentos, o Podemos se recusa a se encaixar em paradigmas arcaicos e 

ultrapassados, como "direita" ou "esquerda". Ideologicamente, somos um partido-movimento, 

que reúne um coletivo de causas para mobilizar e mudar o nosso País e que se inspira no 

futuro, não no passado. 

Consequentemente, meus amigos, não vamos impor de cima para baixo as nossas ideias à 

população, como fazem os atuais partidos. Juntos com a cidadania, discutiremos nossos 

objetivos e projetos como partido. Só depois nós poderemos definir nossos rumos. Não 

acreditamos que os fins justificam os meios; para nós, os meios são os próprios fins. 
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Estamos lançando publicamente o nosso site no dia 1º de julho, junto com o lançamento oficial 

do Podemos aqui em Brasília e do nosso programa partidário colaborativo. O primeiro 

programa partidário a ser construído junto com o nosso povo estará disponibilizado em nosso 

site, para que as pessoas decidam conosco qual é o partido e o sonho de cada brasileiro. 

Senhoras e senhores, eu já disse a V.Exas. que uma crise surge quando o velho está 

morrendo, e o novo ainda não nasceu. Mas eu ousaria dizer que, neste caso, o novo não 

apenas já nasceu como começa a dar os primeiros passos, caminhando na construção de 

pilares mais sólidos para a nossa democracia, pilares como práticas de transparência na 

política, de participação popular e de mais democracia direta, a democracia do futuro.  

V.Exas. poderiam me perguntar: por que precisamos de novos pilares? Por que um partido se 

refunda com o objetivo de reconstruir nossas instituições? 

A resposta mais óbvia e imediata é que estamos mergulhados em uma crise histórica e 

precisamos reencontrar caminhos que nos levem à estabilidade política e à retomada do 

crescimento. 

Só que não é só isso. O problema da política no Brasil não é apenas conjuntural. A nossa crise 

é bem mais grave, é uma crise estrutural, que, muitas vezes, nós políticos relutamos em 

reconhecer e enfrentar. 

Nossa crise é o que os estudiosos classificam como "crise da representação". O que significa 

isso? Bem, por trás desse termo complexo e técnico está o fato de que, há tempos, os 

cidadãos - e isso não apenas no Brasil - simplesmente se sentem pouco ou nada 

representados pelos Parlamentares que elegem. Isso é inegável e perceptível, mas, às vezes, 

os políticos dão as costas a essa realidade. 

Precisamos reconhecer que existe um colossal abismo entre a sociedade e a atividade 

parlamentar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, 

assim como entre a sociedade e as demais instâncias do Poder Executivo, causando muita 

perplexidade e descontentamento entre os cidadãos brasileiros.  

E por que isso acontece? Em resumo, somos cidadãos do século XXI, lidando com instituições 

politicas concebidas no século XIX, usando Tecnologia da Informação do século XV. É 

evidente que haverá conflito. 

Vivemos hoje numa realidade global e compartilhada, em que as pessoas não querem mais ser 

passivas. Seja nas redes sociais, seja nas atividades profissionais, elas querem cada vez mais 

opinar, participar, decidir. Numa palavra, querem ser protagonistas. 

Ora, nada mais normal que essas pessoas também quererem ter voz ativa na política. Se elas 

estão interagindo e participando cada vez mais em muitas atividades, por que elas não 

desejariam participar das decisões políticas do seu País, do seu Estado e da sua cidade? Por 

que se limitar a eleger os seus representantes de 4 em 4 anos e dar um cheque em branco 

para eles fazerem o que bem entenderem? 

Nós estamos vendo que, no Brasil, desde 2013, milhões de pessoas têm saído às ruas para 

lutar por seus direitos, exigir reformas e protestar contra a corrupção. 

Por um lado, isso é formidável, pois atesta o vigor da nossa jovem democracia. Por outro lado, 

meus amigos, ninguém pode ignorar que essas manifestações expressam um profundo mal-

estar dos brasileiros com o modo como se faz a política em nosso País.  
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Mais do que em outros lugares do mundo, aqui a cidadania se sente traída pelos grandes 

partidos políticos tradicionais, que há décadas se revezam no poder e hoje produzem 

escândalos aos montes. A paciência do brasileiro está se esgotando. São esses anseios de 

participação que o Podemos quer expressar. Para nós é muito claro que é fundamental 

resgatar a nossa democracia.  

Lutamos muito pela redemocratização do Brasil. Eu vi o meu tio, o ex-Deputado Federal Dorival 

de Abreu, fundador do Partido Trabalhista Nacional, cassado e torturado na ditadura militar por 

querer garantir o nosso direito de manifestação e de construção do Brasil dos nossos sonhos.  

E para resgatar a nossa democracia, creiam, é preciso fazer com que a política volte a 

encantar as pessoas, volte a ser feita com paixão, com coração, com tolerância e com respeito 

às divergências e às diferenças do nosso Brasil e do nosso povo. É preciso ver a política como 

expressão das verdadeiras aspirações dos cidadãos que querem participar das decisões que 

lhes dizem respeito. Deixemos para trás a velha política, cujo resultado é um poder obscuro, 

que é a mãe de todos os desmandos e falcatruas que estamos vendo hoje no nosso Brasil.  

O Podemos acredita que essas novas práticas políticas são fundamentais para revigorar a 

democracia. Se o povo hoje é o grande ausente da democracia, como sugeriu o escritor 

português José Saramago, isso só acontece porque continuamos a fazer a política como se 

fazia há 200 anos, na época em que os Parlamentares usavam perucas empoadas e, ainda por 

cima, cortavam a cabeça dos reis.  

O fato é que hoje vivemos a realidade mais fascinante de um mundo digital, mas a política 

continua analógica. O nosso mundo é pós-moderno, mas o nosso modelo político é da 

sociedade pré-industrial. 

Eu quero falar agora sobre os pilares do Podemos. Comecemos com a transparência. Diz um 

ditado popular que "à noite todos os gatos são pardos". Pois bem, o poder é como um gato à 

noite. Por isso, precisamos trazê-lo para a luz do dia, dar a ele visibilidade, mostrar a sua cor. 

Lembro as célebres palavras de um juiz da Suprema Corte Americana, no século passado, 

Louis Brandeis: "A luz do sol é o melhor desinfetante". 

Na democracia, a fiscalização crítica do poder é um pressuposto essencial para as boas 

práticas e o bom funcionamento das instituições políticas. E para isso não basta, por exemplo, 

abrir as contas dos órgãos públicos. É claro que os portais da transparência representam um 

grande passo, mas precisamos avançar ainda mais e adotar ações ainda mais abrangentes. 

Transparência não é simplesmente disponibilizar informação, mas torná-las claras, simples, 

para que qualquer cidadão entenda. 

E também há medidas que já estão em tramitação, as quais nós precisamos aprovar, como a 

PEC do fim do foro privilegiado. E temos que retomar outras proposições, como as 10 Medidas 

propostas pelo Ministério Público para combater a corrupção. Ações contra a corrupção, como 

a Lava-Jato, que estão passando o Brasil a limpo têm o nosso total e irrestrito apoio. 

Eu quero falar agora do segundo pilar do Podemos, a participação popular. Defendemos a 

ampliação dos projetos de iniciativa popular e o estabelecimento de plebiscitos e referendos 

sobre temas específicos. Plebiscitos e referendos dão mais dinamismo à democracia, 

permitindo consultas diretas à população sobre vários temas, como acontece nos Estados 

Unidos. No dia das eleições, em vários Estados americanos, a população vai às urnas decidir 

sobre diversos temas: cobrança de taxas, de impostos, instalação de cassinos, aborto, etc. 
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O aumento da participação popular leva à democracia direta. Mas o que é democracia direta? 

Muitos poderão pensar que falar em democracia direta no século XXI é um devaneio utópico de 

sonhadores, que seria impossível reunir multidões para tomar decisões que afetam todo o 

País, como se fazia antigamente nas ágoras gregas. Porém isso não é verdade, e nós 

sabemos disso. O mundo da web e das redes sociais criou uma tal interconectividade que 

possibilita que consultemos os cidadãos sobre os mais variados temas, ou que eles próprios 

tomem a iniciativa de exigir respostas do poder público em diversas situações. 

O projeto do Podemos prevê a criação de mecanismos de participação e a disseminação de 

ações de democracia direta, usando as novas tecnologias para aproximar a população das 

principais decisões deste País. Assim, os cidadãos poderão conhecer melhor os problemas, 

debatê-los e decidir conosco quais os rumos que devem ser tomados, em cada cidade, Estado 

e no País em que eles vivem. 

Um dos instrumentos mais interessantes da democracia direta é o recall, a possibilidade de o 

eleitor cassar o mandato de seu representante, caso ele não cumpra seu programa político, a 

sua proposta de campanha, ou se revele incompetente para governar o País. O recall é 

aplicado em muitos países, inclusive em 12 Estados americanos, principalmente na Califórnia, 

onde 4 Governadores já foram afastados do cargo antes do final do mandato.  

Sabemos que nosso presidencialismo de coalizão é propenso a gerar frequentes crises 

institucionais. O mecanismo do recall evitaria a eclosão dessas crises, como a que vivemos por 

ocasião do impeachment da ex-Presidente Dilma, em 2016, e, por que não dizer, como a que 

vivemos agora. 

Nós defendemos a aproximação entre o Estado e as pessoas, os cidadãos; a aproximação 

entre gestor e sua comunidade; e a aproximação entre o legislador e a sua base. Enfim, 

defendemos mais participação das pessoas nos Governos e nas Casa Legislativas. Nossos 

legisladores serão orientados pela participação das pessoas. 

Eu vou conceder um aparte a minha querida amiga Deputada Jozi Araújo, do Amapá. 

A Sra. Jozi Araújo - Muito obrigada pelo aparte, Deputada Renata Abreu. Cumprimento o 

Presidente, os demais Parlamentares e os assessores que estão aqui presentes. No momento 

em que o País quer ser ouvido, no momento em que o povo quer expressar a sua voz, surge 

uma nova história, com uma grande líder vinda de São Paulo, que conseguiu fazer uma 

transformação dentro da Câmara dos Deputados. É uma mulher pela qual eu tenho muito 

respeito, porque mudou um partido de 4 para 13 Deputados e que caminha para ter ainda 

mais. Falo de V.Exa., Deputada Renata Abreu, que neste momento vem mudar a história deste 

País, vem construir um novo movimento, um novo momento, garantindo, sim, ao povo a sua 

voz. Quero dizer a V.Exa., querida Deputada Renata, que eu fico muito feliz em poder 

participar desse projeto revolucionário, no atual momento em que vivemos. A oportunidade de 

o povo brasileiro ser ouvido pelo Podemos é algo jamais visto na história. E V.Exa., Deputada 

Renata, por quem é um tenho muito carinho, tem o poder de fortalecer o País com esse 

movimento. Quero aqui convidar o povo brasileiro, sobretudo do meu querido Amapá, as 

lideranças e as pessoas que querem se somar a este projeto de democracia direta com a 

população, para que venham se filiar ao futuro, ao Podemos, ao nosso partido. Com certeza, 

nós já teremos uma excelente adesão, como já foi anunciado aqui, a do Senador Alvaro Dias, 

que vem fortalecer nosso projeto político. Parabéns, Deputada Renata Abreu! Pelo nosso 

futuro, pelo nosso caminho, podemos, juntos, construir um Brasil melhor! Podemos mais! 

(Palmas.) 

A SRA. RENATA ABREU - Obrigada, Deputada. 
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Concedo um aparte ao Deputado Silas Freire. 

O Sr. Silas Freire - Deputada, primeiro, quero saudar o Presidente Rocha e os companheiros 

da Mesa e dizer que, depois de um processo de impeachment, depois de chegarmos a 16 

milhões de desempregados, depois de escândalos e escândalos em delações premiadas - e 

até premiadíssimas -, depois da guerra travada ontem nas ruas de Brasília, o Brasil vê nascer 

uma luz no fim do túnel. Quando todos poderiam imaginar que a política havia naufragado, que 

a política estava no seu final, pelas denúncias, pelo descrédito, pela crise, nasce o Podemos. 

Ele é uma luz, e o Brasil agradece a essa luz que nasce no fim do túnel. Nem tudo está 

perdido. O Podemos nasceu! Brasil, vamos acordar, porque, como a própria Deputada diz, 

todos juntos podem. Juntos, podemos! Muito obrigado. (Palmas.) 

A SRA. RENATA ABREU - Obrigada, Deputado Silas.  

É uma alegria ouvir V.Exas. Eu quero agradecer à Deputada Jozi por ter acreditado e por estar 

participando da construção desse sonho, V.Exa., que veio de outro partido político, assim como 

outros dos nossos Parlamentares. Acho que o Deputado Bacelar é o único que estava conosco 

desde o início, nosso Deputado da Bahia. Eu fico muito feliz de ter mais essa adesão.  

Eu continuo explanando para a nossa população, para a nossa militância, para os nossos 

Parlamentares aqui presentes que lançaremos no dia 1º de julho a nossa plataforma de 

democracia direta. Pela plataforma do nosso partido, qualquer cidadão poderá propor um 

projeto de lei. E, com 20 mil apoiamentos, a nossa bancada se comprometerá a protocolá-lo na 

Câmara Federal. 

Para V.Exas. terem ideia, para uma proposta de iniciativa popular tramitar na Câmara dos 

Deputados hoje são necessárias hoje, aproximadamente, 1,5 milhão de assinaturas. Nós 

queremos inovar, permitindo que os eleitores exerçam a democracia no próprio partido. 

A respeito da democracia direta, eu gostaria de concluir citando um filósofo francês 

contemporâneo do qual eu gosto muito, Pierre Lévy, que diz que o ideal da democracia não é a 

eleição de representantes, mas a maior participação do povo na vida da cidade. O voto 

clássico é apenas um meio. Por que não concebermos outros modos, com base no uso de 

tecnologias contemporâneas que permitem participação dos cidadãos qualitativamente superior 

à que confere a contagem de cédulas depositadas nas urnas? 

Meus amigos, minhas amigas, quis o destino que o Podemos nascesse em um momento 

crucial para o Brasil. A Operação Lava-Jato, levada a cabo pelo Ministério Público e pelo Poder 

Judiciário, representa um divisor de águas na história política do País.  

O sistema político-partidário, concebido há 30 anos, com a Constituição de 1988, está sendo 

duramente questionado. Os grandes partidos políticos foram atingidos em cheio por denúncias 

de envolvimento em esquemas de caixa dois, lavagem de dinheiro, recebimento de propinas, 

corrupção. 

Por esse motivo, nenhum desses partidos tem condição de isoladamente levar a cabo as 

grandes reformas das quais o País necessita, nos âmbitos trabalhista, previdenciário, político e 

tributário. O Podemos tem consciência da urgência dessas reformas. Elas são necessárias 

para retomarmos o caminho do desenvolvimento econômico, com geração de empregos e 

distribuição de renda. Mas sabemos também que essas reformas dificilmente se concretizarão, 

se continuarmos a fazer a política da maneira como fizemos até hoje, usando ferramentas 

analógicas num mundo digital. 
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Nós só conseguiremos renovar o interesse dos cidadãos pela política se soubermos adaptá-la 

aos novos tempos: tempos digitais; tempos líquidos, para usar a expressão do sociólogo 

Zygmunt Bauman; tempos de redes sociais, de informações on-line e compartilhadas; tempos 

de participação. 

O Podemos aceita esse desafio. E o aceita porque tem certeza de que devemos deixar para 

trás os modelos construídos no século XVIII e olhar a realidade das pessoas que vivem no 

século XXI.  

Repito: se quisermos buscar o futuro, temos que ancorar nossos sonhos no presente, e não no 

passado. Como disse o visionário Peter Brucker: "A melhor forma de prever o futuro é criá-lo".  

O Podemos quer ser um partido político à altura das necessidades contemporâneas. 

Queremos ser vanguarda, mas não aquela vanguarda "iluminada" que pensava poder conduzir 

o povo. Não temos a presunção de saber tudo. Por isso debateremos com a cidadania a 

escolha dos rumos a serem trilhados. 

Por fim, quero homenagear todos aqueles que lutaram pela construção do Partido Trabalhista 

Nacional, agora Podemos, um partido com 70 anos de história limpa. O Deputado Bacelar, 

nosso querido amigo da Bahia, é integrante histórico do partido, do qual me orgulho de ter feito 

parte, assim como me orgulho e participar dessa sua nova fase. 

Quero agradecer também ao meu pai, para mim, o sempre Deputado José de Abreu, por todos 

os ensinamentos e lições e por ter me mostrado que lutar por nossa Nação não é negar a 

política, mas fazer parte dela.  

Também agradeço muito à minha mãe, Cristina Abreu, que sempre me ensinou a ter um olhar 

social para o nosso Brasil, que precisa desse apoio, e por ter me incentivado a ser mais uma 

cidadã, que, como muitas, olham para toda essa crise e dificuldade e, em vez de fugir do nosso 

Brasil, como muitos estão fazendo, veste a camisa da nossa Nação e canta com orgulho no 

peito: "Verás que um filho teu não foge à luta!"  

Sou brasileira e vou, como Presidente Nacional do Podemos, lutar para que mais jovens, mais 

mulheres, mais homens, mais cidadãos participem e entendam que juntos podemos, sim, 

mudar o nosso Brasil.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Rocha) - Obrigado, Deputada Renata Abreu.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância, para as Regiões Norte e Nordeste, da aprovação da Medida Provisória nº 762, de 

2016, sobre a prorrogação do prazo de vigência da não incidência do Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante. Realização das reformas política, trabalhista e 

previdenciária. Efeitos do vazamento de gravação de diálogo entre empresário e o Presidente 

da República. Contrassenso entre protestos contra o Presidente Michel Temer e o silêncio 

diante da corrupção praticada pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo PT.  

________________________________________ 

O SR. FELIPE MAIA (DEM-RN e como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem por meio dos diversos veículos de 

comunicação da Câmara dos Deputados, na noite de ontem aprovamos neste plenário a 

Medida Provisória nº 762, de 2016, que prorroga o prazo de não incidência do Adicional ao 

Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. 

É uma matéria fundamental para a Região Norte e Nordeste do País, uma vez que a medida 

provisória determina que todas as embarcações, todas as viagens de cabotagem feitas por 

navios ou por barcos no Norte e Nordeste, que cheguem ao Nordeste ou saiam da Região, 

estarão liberados da incidência do AFRMM. E isso significa, em alguns casos, como é o caso 

da cabotagem, algo em torno de 10% sobre o valor da mercadoria. 

Essa medida provisória é fundamental para algumas indústrias no nosso País: a indústria do 

alumínio e dos insumos de alumínio, do hidróxido de sódio, do arroz, da madeira, de máquinas 

e aparelhos, dos polímeros e acetal, bem como para a indústria do sal. Dois por cento de tudo 

o que é transportado por cabotagem no Brasil significa o sal. E 95% do sal consumido no Brasil 

vem do meu Estado, o Rio Grande do Norte.  

Se essa medida provisória não tivesse sido aprovada... E eu fiquei muito feliz com a aprovação 

na noite de ontem, porque vence dia 1º... Dia 1º de junho é a data de vencimento da medida. E 

aqueles movimentos aqui do plenário de obstrução, e eu os entendo não como obstrução 

política, mas obstrução ao futuro do País. Medidas provisórias como esta receberam o 

tratamento cordial, e eu tenho que reconhecer, do Deputado Leo de Brito, do PT, que foi muito 

correto, da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Eduardo Braga, na Comissão Especial, 

da qual eu fui o Relator. De uma forma sensível, eles entenderam que esta matéria era 

fundamental para o Norte e o Nordeste do País. E tiraram o kit obstrução de lá, permitindo que 

a matéria fosse aprovada de forma unânime, sem nenhum questionamento. 

E ontem nós tínhamos aqui, até determinado momento, um movimento de obstrução, como 

tivemos durante esta semana inclusive. E eu me preocupava muito, porque algumas indústrias 

do Norte e Nordeste poderiam quebrar. Por exemplo, se essa medida provisória não fosse 

aprovada e não fosse reeditada, a indústria do sal se tornaria não competitiva, uma vez que o 

Brasil possui acordos bilaterais, através do Mercosul, e o sal chileno chega ao Brasil com 

preços inferiores ao preço praticado pelo Brasil, se não fosse essa não incidência do Adicional 

ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, que significa 10%. 
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Além disso, a medida provisória tem algumas outras razões. É importante para desenvolver a 

Região Norte e Nordeste do País, para desafogar o transporte rodoviário do País com 

transportes aquaviários, fazendo com que a infraestrutura do País receba um alento. Quantos 

milhões de toneladas são transportados por embarcações seriam transportados por meio do 

modal rodoviário? Alguns milhares de carretas, o que iria, sem sombra de dúvida, destruir 

ainda mais as nossas rodovias. 

Eu, na responsabilidade de Relator, tentei aperfeiçoar o texto dessa medida provisória. 

Incialmente, tendo recebido a medida provisória original, com prazo de validade de 2 anos, isso 

me preocupou bastante, porque a não incidência do Adicional ao Frete começaria no dia 8 de 

janeiro de 2017, e, se houvesse um prazo de 2 anos, acabaria esse prazo no dia 8 de janeiro 

de 2019, ou seja, 8 dias após a posse do futuro Presidente do Brasil. Como é que nós iríamos 

reeditar uma medida provisória? Como iríamos trabalhar a reedição da medida provisória? 

Portanto, fiz um apelo ao Palácio do Planalto, à Receita Federal e ao Ministério do 

Planejamento para que pudéssemos, pelo menos, aumentar 1 ano. Na Comissão Especial, foi 

sugerido que, a exemplo de outras medidas provisórias do passado, a medida fosse votada 

com prazo de 5 anos. Houve lá um acordo. O Governo ficou de analisar com a sua equipe 

econômica, e ontem não se opôs à aprovação dessa medida provisória com o prazo de 5 anos. 

Já houve um ganho para as diversas indústrias do Norte e Nordeste do País, uma vez que o 

texto original contemplava a prorrogação por 2 anos, e nós aprovamos por 5 anos. 

Outra demanda que existiu, dentre as 23 emendas recebidas nessa medida provisória, foi uma 

bastante justa: uma emenda que buscava proteger um direito do passado das indústrias que se 

instalaram no Nordeste. Cito, por exemplo, a indústria da Grendene, que se instalou em algum 

Estado do Nordeste e comprava a borracha da China. Eles tiveram esse direito até 2015. Em 

2015, uma lei acabou com esse benefício da não incidência do AFRMM para navegação de 

longo curso. Isso, sem sombra de dúvida, atingiu em cheio essas indústrias que se instalaram 

no Nordeste para buscar esse incentivo fiscal. 

Houve um apelo por parte de diversos Deputados e Senadores para que eu contemplasse esse 

ponto de vista na medida provisória, e assim foi feito. Eu acrescentei ao texto original da 

medida provisória o art. 17-A, que tem como redação: 

Art. 17-A. Aplica-se, pelo prazo de 5 anos, sobre as mercadorias importadas por portos 

localizados nas Regiões Norte e Nordeste que sejam destinadas à industrialização ou 

consumo, por empreendimentos implantados, modernizados, ampliados ou diversificados e aos 

que se implantarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem nestas Regiões, segundo 

avaliações técnicas específicas das respectivas Superintendências de Desenvolvimento 

regionais. 

Vale dizer que os empreendimentos industriais que se instalaram ou que vão se instalar 

receberão esse benefício para se tornarem competitivos, uma vez que nós sabemos que, se o 

Nordeste e o Norte brasileiros não tiverem incentivo, todas as indústrias terminarão migrando 

para o Sul e o Sudeste do País. 

Esta foi uma das emendas acordada com a equipe do Governo, e eu novamente digo que era 

uma equipe que, num primeiro momento, até reagiu a essa medida provisória, mas em outro 

momento entendeu que a geração de emprego no Brasil... E falo de um Brasil que o atual 

Presidente Michel Temer recebeu com 14 milhões de desempregados! E eu tive a boa 

oportunidade ou o prazer de anunciar, na terça-feira passada, que foram gerados 60 mil 

empregos com carteira assinada, só no mês de abril, sendo o melhor resultado desde 2004. 
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Esses destaques eram importantes para serem aproveitados na medida provisória, e assim foi 

feito. O Governo entendeu e flexibilizou o seu entendimento para que eu pudesse fazer o 

acréscimo ao texto original da medida provisória. 

Outro ganho, outro avanço que nós tivemos na Medida Provisória nº 762, de 2017, foi 

justamente a melhoria dos portos e dragagem. O AFRMM, como o nome mesmo diz, é o 

Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Por exemplo, no meu Estado do Rio 

Grande do Norte existe o porto, e a sua dragagem não é compatível com alguns navios que 

queiram acostar, que queiram entrar no Porto de Natal para embarcar ou desembarcar 

passageiros e cargas. Existe um saldo nesse fundo. Na hora do nosso relatório, foi pedido que 

nós aproveitássemos também essa emenda. 

Portanto, nós colocamos no nosso relatório o seguinte incremento: 

Art. 22. O FMM é um fundo de natureza contábil destinado a prover recursos para o 

desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval 

brasileiras - e agora vem a inovação -, bem como para recuperação, dragagem, modernização 

e expansão ou construção de portos, observado o disposto no inciso I do art. 2º. 

Portanto, Sr. Presidente, eu fiz questão de vir nesta tarde de quinta-feira para trazer esta boa 

notícia às Regiões Norte e Nordeste do País. Foi um trabalho feito a várias mãos. Eu faço 

questão de reconhecer que na Comissão Especial tive a compreensão e a flexibilidade de 

Deputados que hoje compõem a Oposição do nosso País, mas que foram sensíveis aos apelos 

de suas Regiões. 

Há pouco foi dito que alguns partidos se retiraram do plenário e não fizeram o bom combate. 

Eu acho que o bom combate é aquele combate que busca agregar, acrescentar, discutir 

matérias e aperfeiçoar. Eu sinceramente fiquei aliviado quando vi aqueles que obstruem a 

nossa pauta. Obstrução de pauta é um movimento político. Nós já fizemos muito. Eu cheguei a 

esta Casa em 2007. Até então eu era Oposição e fazia obstrução, mas sempre uma obstrução 

responsável, respeitando matérias que são importantes para o desenvolvimento de regiões, 

para a geração de emprego e para a geração de renda. 

E algumas das medidas provisórias que ontem estavam na pauta eram fundamentais para o 

futuro do nosso País, um país - há poucos dias fiz um pronunciamento - que se encontrava no 

trilho. Finalmente, nós tínhamos um Presidente que sabia conduzir o nosso País, que sabia 

trabalhar para que a inflação chegasse ao centro da meta, para que a taxa SELIC pudesse 

chegar a um dígito no final do ano, para que os empregos pudessem voltar a ser gerados, para 

que o Brasil tivesse credibilidade externa. 

Eu lembro um Presidente - e não quero entrar na esfera política - que dizia que nem Dom 

Pedro I fez a transposição do Rio São Francisco. Adivinhem na mão de quem foi entregue? Do 

Presidente Michel Temer. Aquele mesmo Presidente deveria, com a gordura que tinha de 

popularidade, ter um compromisso com o Brasil. Acima de qualquer partido, acima de qualquer 

projeto de poder, existe o País, existe o Brasil. Qualquer cidadão que quer presidir um partido 

tem que ter ou deveria ter o mínimo de espírito estadista, entender que aquele mandato 

delegado pelo povo é para ser usado em favor do nosso País, não em favor do seu projeto de 

poder ou do seu projeto pessoal. 

E as reformas são fundamentais, a reforma política, a reforma trabalhista. E esta será aprovada 

no Senado, queiram os Senadores subir na mesa, plantarem bananeira, fazerem o que 

quiserem! Vai ser aprovada. E vai ser aprovada em cima do Regimento e da democracia. 

Quem tiver voto aprova, quem não tiver rejeita. E não se fará com gritaria, partindo para cima 
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do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, fazendo baderna, como se isto aqui 

fosse um circo. Isto não é um circo, isto é o Congresso Nacional. Aqui, nós representamos o 

povo, lá eles representam os Estados. Pelo bem ou pelo mal, vai ter que ir a voto. Os que 

tiveram votos vão sair vitoriosos, os que não tiverem vão sair derrotados. Portanto, a reforma 

trabalhista será aprovada, como foi aprovada na Câmara. 

A reforma previdenciária é um tema que ainda está em debate e sobre o qual nós temos que 

avançar. É um tema, eu diria, agradável? De forma nenhuma, de forma nenhuma! A reforma 

previdenciária é um mal necessário, mas é um mal que vai sinalizar para o mercado, para os 

investidores e para o Brasil que nós não iremos quebrar logo à frente, que os nossos filhos e 

netos terão condição de receber a sua aposentadoria. 

Aqueles que são contra a reforma da Previdência não entendem que o Brasil vai quebrar. Aqui, 

há poucos dias, nós estivemos, semanas e semanas, analisando a renegociação da dívida dos 

Estados. Aqui estava o Governador Pezão, do Rio de Janeiro, que não tem condições de pagar 

o seu funcionalismo público. Por quê? Porque o Estado quebrou. É obrigado a dar um remédio 

ainda mais amargo aos aposentados, aos servidores, aos investimentos feitos no Estado. Por 

quê? Porque não tomou as medidas necessárias. E as medidas necessárias são, entre outras, 

a aprovação das reformas. 

Portanto, Sr. Presidente, eu lamento muito. Fiz um pronunciamento há poucos dias dizendo 

justamente isso, na última terça-feira, no dia 23 - hoje é quinta, foi na semana anterior. Eu 

ocupava esta tribuna, celebrando as boas novas do Brasil. Infelizmente, houve o vazamento de 

uma gravação feita por um empresário que saiu do Brasil ainda mais bilionário do que já era, 

porque teve a malandragem de vender as ações de sua empresa dias antes da crise política 

que ele criou. As ações todas despencaram, mas ele aplicou no mercado futuro, comprando 

dólar anteriormente e vendendo posteriormente. Quando o dólar disparou, ele vendeu o dólar 

que ele comprou antes barato, fazendo milhares de dólares de receita. 

E partiu no seu jatinho, num jato de 20 passageiros, um jato monstruoso. Partiu, com a sua 

família e com o seu braço direito, para Nova York. Hoje mora na 5ª Avenida. Deixou o país 

esbandalhado. Alguns, que eu não quero aqui dizer quem, estão destruindo o patrimônio 

público.  

É engraçado que os mesmos que destruíram a Esplanada dos Ministérios e destruíram a 

Catedral são os que se calam diante da corrupção do PT e do Presidente Lula. Calam-se. São 

dois pesos e duas medidas. Quebrar aqui para protestar contra o Presidente Temer e as 

reformas, eles o fazem. Mas, para protestar contra a corrupção do passado, não abrem a boca. 

Que esse cidadão hoje - e não é para ele que eu quero dirigir o meu discurso, até porque ele 

não merece 1 minuto de discurso nesta tribuna, quem merece é o Brasil, quem merece são os 

trabalhadores, os empregos, a renda do nosso povo -, que esse cidadão vá e que a Justiça 

cuide dele. 

E que este Congresso, Sr. Presidente, cuide do povo brasileiro da melhor forma possível, 

passando por cima de divergências políticas, de projetos pessoais ou partidários. Primeiro o 

Brasil! Talvez, depois, um projeto político. Mas sempre o Brasil em primeiro lugar! 

O SR. PRESIDENTE (Darcísio Perondi) - Muito obrigado, Deputado Felipe Maia, do Rio 

Grande do Norte. Parabéns pelo trabalho extraordinário, nessa medida provisória importante 

para a indústria do sal do Nordeste e para os trabalhadores que trabalham nessa área! 

Parabéns! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES REPRESENTANTE DO 

PARTIDO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Luta do orador pela redução das tarifas de energia elétrica no Estado de Minas Gerais. 

Posicionamento contrário à proposta governamental de reforma previdenciária. Apoio à 

realização de eleições diretas e à convocação de Assembleia Constituinte exclusiva para a 

reforma política.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB. Como Representante. Sem revisão do orador.) - Quero saudar 

a todos e a todas e dizer que ontem eu estive, mais uma vez, na reunião anual ordinária da 

ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que define, todos os anos, o valor do reajuste 

das tarifas de energia elétrica.  

No caso da energia elétrica de Minas Gerais, é a CEMIG que praticamente detém o monopólio 

do fornecimento de energia no Estado. Já há vários anos, nós realizamos a campanha contra a 

energia mais cara do Brasil. Só o ICMS da tarifa de energia da CEMIG chega, em Minas 

Gerais, a 42% ou 43%! É o ICMS mais caro do Brasil. 

A ANEEL ia definir o valor do reajuste das tarifas, que vai valer a partir do dia 28 deste mês. 

Nós apresentamos várias contribuições, junto com o Deputado Estadual Elismar Prado, que foi 

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais. Nós questionamos que não havia nenhum motivo para reajuste. 

A CEMIG teve um lucro de mais de 2,6 bilhões de reais. Grande parte desse lucro vai para os 

acionistas estrangeiros que - pasmem! - não pagam um centavo de imposto de dividendos. 

Enquanto os consumidores pagam, só de ICMS, mais de 42%, as empresas estrangeiras que 

faturam levam o nosso dinheiro para fora sem pagar um centavo de imposto. 

Nós questionamos o DEC - Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor e o FEC - 

Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor, a qualidade da energia e o tempo de 

interrupção. Questionamos os valores em relação à CDE - Conta de Desenvolvimento 
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Energético. Há valores que já foram pagos, e as empresas os cobraram novamente. Entra ano, 

sai ano, sempre detectamos mais um erro na tarifa de energia.  

Em 2015 - o Deputado Severino Ninho lembra muito bem -, nós denunciamos na Comissão de 

Defesa do Consumidor os aumentos abusivos. De lá para cá, foram mais dois erros na tarifa de 

energia, detectados pelo TCU. Infelizmente, não foram ressarcidos os consumidores como 

deveriam. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro: quando há um erro, é preciso 

devolver ao consumidor em dobro. Isso não aconteceu. 

Pelos diversos motivos que nós apresentamos, não havia nenhuma justificativa para o aumento 

da tarifa, principalmente no que diz respeito ao pagamento de amortizações e de gerações que 

já foram registrados pela empresa. Esse erro foi detectado pelo TCU. Isso tudo faria com que a 

tarifa de energia baixasse. 

Fizemos a sustentação oral. Novamente, eu fui o único Deputado de Minas Gerais presente, o 

único Deputado a fazer a defesa dos consumidores na reunião da ANEEL. Entreguei esse 

documento em meu nome e no nome do Deputado Estadual Elismar Prado. Fizemos os 

questionamentos. Denunciamos os vários absurdos e a falta de transparência nos processos 

de definição de valores da tarifa de energia da CEMIG. 

A ANEEL é uma agência que tem que regular o setor. Não pode ser como uma advogada das 

empresas. Tem que fazer a regulação do setor.  

Denunciamos que é muito difícil a análise das planilhas de custo, porque são muito técnicas. 

Fica difícil o entendimento. 

Conseguimos uma vitória: a redução média de 10,66%. A redução para as residências ficou em 

6,3% e para as indústrias, em torno de 21,4%. É uma redução pequena, mas neste momento 

de crise, de dificuldade econômica, com 14 milhões de desempregados, foi uma grande vitória 

para os consumidores mineiros. 

Nós realmente ficamos atentos. Sempre denunciamos, participamos e nos mobilizamos para 

impedir que os consumidores sejam passados para trás. Para que se tenha uma ideia, se não 

fosse a nossa atuação há anos, o valor da tarifa de energia da CEMIG hoje seria no mínimo o 

dobro! O valor de energia da CEMIG seria o dobro do valor atual! 

Nós sabemos que a energia elétrica é um serviço essencial à vida, tão essencial como o arroz 

e o feijão. Não pode ser tratada como simples mercadoria, de maneira nenhuma. 

Mais uma vez, eu queria agradecer ao povo mineiro a confiança. 

Parabenizo o Deputado Estadual Elismar Prado pela atuação. Graças a toda essa mobilização 

e esse empenho, nós conseguimos impedir mais um reajuste abusivo da CEMIG. A redução foi 

pequena, mas, graças a Deus, não houve aumento! 

Por fim, mais uma vez, afirmamos o nosso posicionamento totalmente contrário à reforma da 

Previdência, porque é uma maldade e uma injustiça com o povo, com os servidores e com os 

trabalhadores do nosso País! 

E chegou a hora de termos eleições diretas. Eu defendo uma Constituinte exclusiva para a 

reforma política. O povo tem o direito de participar. Eleições diretas já! 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronunciamento seja amplamente divulgado, inclusive 

no programa A Voz do Brasil. 
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Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Ninho) - V.Exa. será atendido. O discurso de V.Exa. será 

divulgado nos meios de comunicação desta Casa, inclusive no programa A Voz do Brasil. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Afirmação do PDT como partido oposicionista. Truculência da Polícia Militar contra 

manifestantes nas proximidades do Congresso Nacional. Equívoco da não-paralisação dos 

trabalhos na Casa durante o grave tumulto ocorrido na Esplanada dos Ministérios e nas 

imediações do Parlamento brasileiro. Apelo à Presidência de não-inclusão na pauta da 

proposta governamental de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS DO COUTO (PDT-PR. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente, Deputado 

Ninho. 

Eu queria, primeiro, dizer que ocupo esta tribuna pelo PDT. E não temos aqui, pelo Partido 

Democrático Trabalhista, que ficar nos justificando, nos defendendo. Nós estamos, sim, na 

Oposição. 

Ontem, além de vários Parlamentares do partido estarem na Esplanada dos Ministérios 

acolhendo, buscando dialogar com mais ou menos 100 mil pessoas, nós também nos retiramos 

deste plenário, como já foi divulgado pela imprensa e por vários Parlamentares que me 

antecederam. 

Mas não venho aqui justificar as nossas ações, porque nós não temos, pela nossa história e 

pela nossa posição neste Governo, nada para justificar. Não temos nada do que nos defender 

aqui. 
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Viemos aqui denunciar os fatos; expressar a nossa opinião em relação ao momento que 

estamos vivendo no País; alertar a população brasileira para que não caia em armadilhas, 

principalmente as da grande mídia, porque o quadro que estamos vivendo hoje é preocupante 

e exige de todos nós atitudes, opiniões, posições e contribuições, para que dele possamos sair. 

Acompanhei ontem, juntamente com a Liderança do PDT, várias negociações, entre elas a 

relativa ao confronto que havia na Esplanada dos Ministérios entre a polícia e os 

manifestantes. E não quero aqui dizer que não havia provocadores, alguns baderneiros entre 

as mais de 100 mil pessoas que lá estavam. Também afirmo o que vários aqui declararam: era 

preciso que tivéssemos por parte da polícia a constatação, a percepção, que já havia, do risco 

daquela manifestação, por conta de alguns que lá estavam. E isso poderia ter sido evitado. 

Há praticamente 30 anos, ou seja, em 1987, eu conheci Brasília. Era jovem, agricultor, 

sindicalista. Ontem, dia 24 de maio de 2017, quando subi no caminhão, na Esplanada dos 

Ministérios, juntamente com outros Parlamentares, essa recordação, esse filme me passou 

pela memória, porque há 30 anos nós estávamos ali. Nós acampávamos no Parque da Cidade 

e fazíamos passeatas na Esplanada dos Ministérios. Vínhamos até aqui, abordávamos os 

Constituintes e dialogávamos com eles. 

E foi dessa forma modesta que eu e centenas de milhares de pessoas deste Brasil inteiro 

contribuímos para a Constituição Cidadã de 1988. 

Esse processo se deu em 1987 e em 1988. E ontem, quando subi no caminhão de som, na 

Esplanada dos Ministérios, já no início da manifestação - logo no início, quando as pessoas 

estavam chegando próximo ao Congresso Nacional -, vi a forma violenta, a forma absurda com 

que a Polícia Militar tratou os manifestantes que ali estavam. 

Quero dizer com toda clareza que vi naquele momento o alto risco daquela situação e 

expressei aqui neste plenário que se não estabelecesse um diálogo com a manifestação havia 

o risco de ela chegar aqui, e o pior poderia acontecer. Manifestei isso ontem em plenário. Na 

sequência, ouvi as informações de início de incêndio em Ministérios, e deu no que deu, por 

falta de capacidade de ação deste Congresso Nacional, que devia ter paralisado suas 

atividades, e do Executivo, que não sabe tratar com as manifestações da sociedade brasileira. 

Era isso que eu queria manifestar aqui em nome do Partido Democrático Trabalhista, o PDT: a 

nossa opinião em relação aos fatos que aconteceram ontem, sem ainda falar sobre os fatos 

que lamentavelmente aconteceram aqui, dentro deste plenário. 

Se este Congresso Nacional, que é a representação do povo brasileiro, e o Executivo, com 

toda a crise que enfrenta o Governo Michel Temer, que já deveria ter renunciado e que 

provavelmente nos próximos dias não será mais Presidente, não souberem tratar essas 

questões, a situação ficará cada vez mais difícil. E se porventura o Presidente desta Casa 

pretender colocar em pauta a reforma da Previdência, faço um apelo a ele para que não faça 

isso, porque, se tivermos que tratar da eleição para Presidente da República, nós teremos aqui 

dias muito mais difíceis do que ontem. 

Quero finalizar este meu pronunciamento em nome do PDT, para cumprir o meu horário, 

dizendo que não há nenhuma dúvida para nós, do PDT, ou para este Deputado de que o que 

está por trás de toda esta crise é uma obsessão de um setor da elite brasileira e do Governo 

que hoje está no poder em retirar direitos dos trabalhadores, dos mais pobres do Brasil. 

Eu poderia citar várias situações da nossa Previdência. Fui membro da Comissão Especial e 

acompanhei toda a discussão. Eu queria dizer para a população que está nos ouvindo, para os 
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nobres pares desta Casa, como está a questão dos trabalhadores do Regime Geral da 

Previdência, de acordo com o substitutivo, para o caso de ele ser discutido aqui. Um jovem que 

iniciar sua vida laboral hoje, com 20 anos de idade, terá que trabalhar até os 69 anos de idade 

e contribuir durante 49 anos para a Previdência Social, se quiser se aposentar com o salário 

integral. Ou seja, seria meio século de contribuição e quase 70 anos de idade. Que Previdência 

teremos no futuro? 

Para um trabalhador rural será difícil da mesma forma. Aliás, eu quero aproveitar para fazer 

uma homenagem ao Sr. Valmir, ao Roberto e à Elizane, da família Sagim, de Francisco 

Beltrão, no Paraná; ao Sr. Nelson, ao Roberto e à Neiva, da família Guerra; ao Valdir, à Dorilde 

e ao Vitor, da família Dalazém. Eu fui, num final de semana, gravar o dia a dia deles, como 

trabalhadores da agricultura familiar: levantaram às 4 horas da madrugada, trabalharam o dia 

todo e pararam às 22 ou 23 horas. Segundo a proposta apresentada, terão que contribuir para 

a Previdência com 2 mil reais por mês, 800 reais por mês, 400 reais por mês - cada uma das 

famílias - para poderem se aposentar. Além disso, ainda pretendem tirar a contribuição pela 

produção e fazer com que ela passe a ser mensal, de 5% do salário mínimo. Um jovem como o 

Vitor, que começou a trabalhar com 16 anos, terá que trabalhar até os 64 anos e contribuir 

durante 49 anos. 

Essa é a reforma da Previdência que estamos fazendo! 

E também há o caso dos professores: uma professora terá que trabalhar até os 64 anos e 

contribuir por 44 anos. Da mesma forma, os policiais. Que reforma é essa?  

É isso que está por trás de toda essa tensão e essa crise que estão aqui. 

Sr. Presidente, peço mais uma vez que o Presidente desta Casa e a Mesa Diretora não pautem 

a reforma da Previdência, porque as coisas tendem a piorar. A revolta da população brasileira 

é muito grande e ela chega até Brasília, com polícia ou sem polícia. 

Peço também que V.Exa. determine a divulgação deste meu pronunciamento no programa A 

Voz do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de clima de normalidade no País. Inconsistência do discurso governamental sobre 

a necessidade de realização da reforma previdenciária. Falta de credibilidade e de condições 

morais do Congresso Nacional para a realização de eleições indiretas à sucessão presidencial. 

Defesa de imediato afastamento do Presidente da República. Posicionamento da população 

brasileira favorável à realização de eleições diretas. Contrariedade às propostas 

governamentais de reformas trabalhista e previdenciária. Recusa pelo ex-Ministro da Justiça, 

Osmar Serraglio, de assunção do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, a impressão que se passa aqui hoje é de que nós estamos na perfeita 

normalidade. 

A normalidade é a seguinte: o Presidente da República, investigado, vai ser ouvido pela Polícia 

Federal; o Presidente do Senado, que hoje vai comandar o Congresso, está sendo investigado 

pela Operação Lava-Jato; o Presidente da Câmara dos Deputados está investigado pela 

Operação Lava-Jato; o Temer está em São Paulo fazendo discurso e tentando atrair capital 

estrangeiro, como se estivéssemos em uma grande normalidade. 

Eles continuam acertando o passo com a CNI e a FIESP, aquela do pato, do Skaf, que já foi 

citado em cinco ou seis delações, aquele que promovia as manifestações pelo impeachment. 

Eles estão anunciando nos jornais todo dia: "Reformas! Reformas! Se não saírem as reformas 

o País acaba!" Acaba coisa nenhuma. Mentira! O que existe é mentira!  

Inclusive financeiramente essa reforma é planejada até 2060. Agora o que é urgente é que 

precisamos correr com o Presidente da República de lá. Este Congresso não tem credibilidade, 

não tem moral, com 100 parlamentares investigados pela Operação Lava-Jato, de eleger um 

Presidente da República indiretamente. Por isso o povo vai às ruas.  

Vai sair uma pesquisa no próximo fim de semana: 95% vão ser a favor das diretas. E eles aqui 

querendo representar o povo, para trabalhar contra o povo com as reformas. 

Essa é a grande questão nacional. Fazer reforma para tornar precário o trabalho, para retirar 

direito dos trabalhadores, para acabar com a aposentadoria dos servidores e trabalhadores de 

baixa renda neste País, isso é uma crueldade, uma perversidade e na base da corrupção. 

E, agora, o Ministro da Justiça, o carne fraca, caiu e não quer assumir o Ministério da 

Transparência. Ou seja, o Rocha Loures vai fazer a delação premiada ou eles vão chamar 

outro Deputado do Paraná para ele ficar com o foro privilegiado. 

É assim que está trabalhando o Governo. É assim a normalidade brasileira. Vamos investigar, 

doa a quem doer, todo mundo! 

Fora, Temer! Diretas já! É isso que o povo quer! 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foram mais de 150 mil pessoas na rua no último 

domingo, dia 28 de maio, em frente à praia em um dia nublado no Rio de Janeiro. Sem 

interferência alguma da Polícia Militar, não houve relatos de violência, ao contrário, 150 mil 

pessoas pediam em uníssono duas coisas: Fora, Temer! E diretas já! 

Na semana passada, aqui em Brasília, foi brutal a repressão da Polícia Militar aos mais de 100 

mil manifestantes que lutavam contra as reformas de Temer. Em resposta, o Governo ilegítimo 

decretou um verdadeiro estado de sítio para intimidar as manifestações populares contrárias a 

ele. Não deu certo! A pressão popular e dos setores de oposição na Câmara fizeram com que, 

em menos de 24 horas, o decreto fosse revogado. 

Durante a década de 70, estivemos na clandestinidade e também nas carceragens destinadas 

aos presos políticos, junto a mulheres e homens que lutavam pela democracia, pelo direito ao 

voto e contra a corrupção dos militares, que mais tarde foi comprovada por estudos e 

reportagens. 

Os anos 80 finalmente chegaram e, com eles, a democratização, a Constituinte e a 

promulgação de uma Constituição cidadã, que o atual Governo, assim como as elites deste 

País não se cansam de golpear. 

Foi no final dos anos 80 que o primeiro grito da campanha Diretas Já! começou a ecoar no 

Brasil e só foi abandonado quando finalmente brasileiros e brasileiras puderam ir às urnas 

escolher um Presidente.  

Agora, estamos novamente lutando pelo direito de votar para Presidente. Só com mobilização 

popular será possível derrotar esse Governo e suas reformas, garantindo ainda eleições 

diretas. Um Congresso com mais de 200 Parlamentares investigados não pode decidir os 

rumos do País.  

Os institutos de pesquisa já demonstraram que a ampla maioria do povo brasileiro reprova 

esse programa temerário e quer eleger seu Presidente. Por isso, a eleição indireta só interessa 

aos que querem aprovar as reformas que retiram direitos e aumentam os lucros dos grandes 

empresários e patrões.  

Em São Paulo, domingo, dia 5 de junho, a partir das 11 horas, o Ato-Show das Diretas 

acontecerá na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, e também promete juntar 

muita gente. Nas redes sociais, nos panfletos dos movimentos sociais, nos espetáculos 

artísticos e em todas as cidades o grito desperta e se fortalece.  

Mais uma vez a sociedade se mobiliza para repudiar um golpe parlamentar e midiático e, mais 

uma vez, sairá vitoriosa. Uso esta tribuna para saudar quem hoje segue sem medo defendendo 

a democracia. 

Muito obrigado! 
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Sumário 

Manifestações públicas realizadas no País contra as reformas trabalhista e previdenciária, pelo 

afastamento do Presidente Michel Temer e pela imediata realização de eleições diretas. 

________________________________________ 

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

Deputadas e Srs. Deputados, no dia 24 de maio, o povo voltou às ruas para declarar que a luta 

pela democracia está vivíssima e não cessará até que os direitos descritos e garantidos pela 

Constituição de 1988 sejam devolvidos ao povo brasileiro. 

No dia 28 de maio, a voz da luta pela democracia se repetiu audível quando no Rio de janeiro, 

em Copacabana, em um show artístico, milhares de pessoas se reuniram para gritar "Fora, 

Temer" e "Diretas já". 

Os pontos-chaves dessas manifestações foram: o enfrentamento da reforma trabalhista, que se 

encontra no Senado Federal; a luta contra a reforma previdenciária, que anda a todo vapor 

nesta Casa; o combate à corrupção no Governo golpista e usurpador de Michel Temer; e o 

pedido por "Diretas já". 

O povo foi às ruas dizer "não" a quem quer calar a voz da população brasileira. O povo, que 

pediu "Fora, Cunha", está nas ruas para pedir "Fora, Temer". Há uma grande quadrilha 

trabalhando na política. As delações, junto com as provas do empresário da JBS, deixaram 

claro o quanto o Governo Temer é conivente com esse câncer social que é a corrupção. 

O povo não pode aceitar esse tipo de governo, um governo manchado, que alegra as grandes 

empresas e os banqueiros e massacra os pobres com reformas insuportáveis. 

Nós precisamos marcar nossos dias como a marcha para a mudança deste quadro antissocial 

que existe aqui neste Parlamento e no Governo atual. Devemos vencer os barões da mídia, 

que escondem nossa imensa manifestação cotidiana e que correm para emplacar um 

Presidente fantasioso. Eles têm medo da volta de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos voz, 

esperança e fé. Devemos clamar por "Fora, Temer" e "Diretas já". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de 

comunicação desta Casa e no programa A Voz do Brasil. 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

138.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 30/05/2017-15:32 

Publ.: DCD - 5/31/2017 - 124 CABO SABINO-PR -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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Sumário 

Ataques a órgãos da segurança pública e assassinato de policial por criminosos, no Estado do 

Ceará. Apelo à Câmara dos Deputados de votação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade da 

instalação de bloqueadores de sinais de telefonia celular em presídios. Contrariedade à 

manutenção do auxílio-reclusão na proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores da nossa TV Câmara e ouvintes da nossa Rádio Câmara, aqueles 

que nos acompanham pelo Portal, mais uma vez as facções criminosas dominaram o Estado 

do Ceará, nesse final de semana. Metralharam a Secretaria de Justiça do Estado, delegacias, 

mais um policial foi assassinado - o décimo quinto profissional de segurança pública 

assassinado no Estado do Ceará neste ano. E nós nos perguntamos: isso é só no Ceará, na 

quinta maior capital do Brasil? Com certeza não é. Se fosse, era fácil concentrar todas as 

forças lá e resolver o problema.  

A realidade é que os criminosos deveriam estar sendo dominados nos presídios, bem como os 

chefes do tráfico, do roubo, mas eles estão dominando os presídios e o mundo aqui fora. Eu 

não entendo. Fico pensando e não consigo compreender. 

Nós estamos caminhando para o terceiro ano da 55ª Legislatura. No início de 2015, no primeiro 

ano desta Legislatura, o Deputado Vitor Valim apresentou um projeto sobre o bloqueio de sinal 

de aparelhos celulares em presídios. Eu também apresentei projeto na mesma linha. Os 

projetos não andam dentro desta Casa! A quem interessa isso? Eu queria essa resposta. O 

povo brasileiro também a quer. A quem interessa a morosidade na tramitação de um projeto 

que trava, veda, rompe o contato do bandido dentro do presídio com o mundo exterior? Por 

que não tramita? Será que o lobby das empresas de telefonia é tão forte assim? 

Se medidas provisórias chegam aqui e são votadas a toque de caixa, se estão fazendo reforma 

da Previdência, reforma trabalhista em dias, por que um projeto que beneficia toda a Nação 

adormece nos porões da Câmara dos Deputados? Quem vai dar essa resposta? O povo 
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brasileiro vai continuar morrendo na rua? As pessoas vão continuar sendo chantageadas, 

mortas? Suas residências vão continuar sendo arrombadas? Velhos e crianças vão continuar 

sendo mortos? Vai continuar o estupro das mulheres, a dilaceração do patrimônio das pessoas 

e o término da paz social? 

No País jorra hoje insegurança. Falam tanto em segurança pública, mas se negam a votar um 

projeto dentro desta Casa, um projeto que objetiva, acima de tudo, acabar com essa farra dos 

bandidos dentro dos presídios. Por quê? A quem interessa isso? Será que não temos 

autonomia para deliberar sobre o tema? 

Eu espero que haja sensibilidade da Mesa Diretora desta Casa para pautar esses projetos, 

fazer uma semana da segurança pública nesta Casa, para discutirmos os principais projetos de 

interesse do povo brasileiro e acabarmos com a farra do crime nesta Nação. Vamos botar 

moral nesses presídios! 

Uma coisa que não consigo entender, mas não vou ficar calado, doa a quem doer, seja do meu 

partido, seja o Presidente da República, seja quem mais for: querem fazer a reforma da 

Previdência sem tirar o auxílio-reclusão. Ora, o cidadão brasileiro vai trabalhar por 40 anos 

para se aposentar; por 25 anos para receber 70% do seu salário. O bandido contribui para a 

Previdência por 1 ano e 6 meses e, se ficar preso durante 10 anos, vai receber o benefício 

durante esses 10 anos e, se mudar de regime, vai continuar recebendo, e o Governo não tem 

coragem de tirar isso na reforma da Previdência? Isso é covardia com o povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Encaminhamento à Presidência da Casa, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - 

UBES e pela União Nacional dos Estudantes - UNE, de abaixo-assinado a favor das eleições 

diretas. Protesto contra a colocação de grades aos arredores da Câmara dos Deputados, por 

ocasião de recente movimento popular realizado na Esplanada dos Ministérios. Repúdio às 

agressões praticadas por policiais militares contra participantes no evento. Solidariedade às 



 

1573 
 

centrais sindicais e aos movimentos estudantis e populares em defesa da democracia, contra 

as reformas trabalhista e previdenciária e pela realização de eleições diretas. Defesa de 

aprovação, pelo Senado Federal, da proposta de emenda à Constituição sobre a realização de 

eleições diretas para a Presidência da República.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, todos que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e demais meios 

de comunicação, na última quarta-feira, nós acompanhávamos aqui a sessão e, por volta das 

12h40min ou 13 horas, saiu um grupo de Parlamentares para receber a grande manifestação 

do movimento sindical, movimento popular, movimento camponês e movimento da juventude. 

Antes, havíamos ido com diversos Parlamentares e com o movimento estudantil, União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES e União Nacional dos Estudantes - UNE, até a 

sala do Presidente da Câmara. Ele recebeu os estudantes que, representando a UBES e a 

UNE, entregaram um abaixo-assinado com 200 mil assinaturas, pedindo e apoiando as 

eleições diretas já. 

Ao sairmos daqui, após a sessão, em direção à manifestação, com vários Parlamentares - 

entre eles o Senador Paulo Paim, a Senadora Regina Sousa e vários outros Deputados 

Federais -, nós vimos uma cena que nunca havíamos visto neste Parlamento: estava cercada 

com grades a frente da Câmara Federal, proibindo-se a entrada e a saída de Deputados 

Federais. 

Foi uma vergonha! Foi um ato daqueles que têm medo da democracia! Foi um ato daqueles 

que costumam provocar as manifestações para usar a repressão covardemente. 

Visitei os que foram para o hospital. Eu nunca vi uma manifestação daquele tamanho na 

Esplanada dos Ministérios, com tanta arrogância feita pela polícia. A polícia precisa ter 

consciência de que ela é trabalhadora e não pode ser usada por aqueles que estão de plantão 

neste País: o Presidente golpista, que não se mantém se não for à base da repressão e desse 

golpe absurdo. Tratou-se de uma manifestação pacífica, que foi agredida pelas forças da 

repressão, como muitas vezes aconteceu na história do Brasil. 

Por isso, registro o nosso repúdio e a nossa mais alta solidariedade a todas as centrais 

sindicais, a todo o movimento estudantil, ao movimento popular, que está nas ruas, em defesa 

da democracia, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e, neste 

momento, com uma grande bandeira: Diretas Já!  

O nosso País e este Congresso devem aprovar a PEC que está no Senado - a nossa está 

pautada, mas fica sendo retirada de pauta - para que se autorizem as eleições diretas, para 

voltarmos a uma democracia e darmos ao povo brasileiro o direito de eleger democraticamente 

o Presidente da República. 

Viva o povo brasileiro! Vivam as centrais sindicais! Viva a democracia! 

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

Conveniência de rejeição da proposta de reforma previdenciária. Defesa de suspensão das 

votações das reformas trabalhista e previdenciária na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, em 2015, o Bradesco lucrou 17 bilhões de reais. No ano passado, lucrou 15 

bilhões de reais. Só no primeiro trimestre deste ano lucrou 4,6 bilhões de reais. 

O Bradesco é um sucesso. Não se vê um canal brasileiro de TV em que não haja a cada 5 

minutos uma propaganda do Bradesco. O que não aparece na TV é que o Bradesco deve 465 

milhões de reais à Previdência Social. 

A JBS, maior empresa de carnes do mundo - diziam que o filho do Lula era dono, mas agora 

todo mundo sabe que não é, a JBS é a verdadeira dona -, cujos donos pagavam propinas para 

Temer, Cunha e Aécio, também deve uma fortuna à Previdência. Sabem quanto ela deve? 

Deve 1 bilhão e 800 milhões de reais. 

A lista com os 20 maiores devedores da Previdência inclui ainda extintas empresas de aviação, 

como Varig e VASP, e também instituições como a Prefeitura de São Paulo e a Caixa 

Econômica Federal. Essa lista é a primeira grande revelação feita na CPI da Previdência, 

coordenada pelo Senador Paulo Paim lá no Senado. 

A CPI foi criada justamente para mostrar ao Brasil as distorções que existem na Previdência, e 

é um grande erro e uma grande injustiça penalizar o trabalhador sem antes resolver esses 

problemas da Previdência. 

Com algumas exceções que envolvem questões judiciais, essas grandes empresas e 

instituições se apropriaram do dinheiro da Previdência, do dinheiro que deveria ser usado no 

pagamento de aposentadorias e benefícios para o povo brasileiro. 

Não dá para aceitar que este Governo golpista do Temer queira cobrar justamente da parte 

mais prejudicada - o trabalhador - uma conta que não é dele. 

Só a lista dos 20 maiores devedores que já chegou à CPI do Senado dá conta de uma 

sonegação de 20 bilhões na Previdência. 
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Quantas aposentadorias de homens e de mulheres do campo que ganham um salário mínimo 

por mês poderiam ser pagas só com a dívida dos 20 maiores devedores da Previdência? Pois 

eu vou lhes dizer: só os 20 maiores devedores, se fossem cobrados, pagariam mais de 20 mil 

aposentadorias. 

Se este Congresso aprovar a reforma, estará autorizando esse verdadeiro crime contra o povo 

que é cobrar de quem não deve e não cobrar de quem deve. 

Eu não dormiria nunca mais se votasse tamanha injustiça contra o povo, que é a reforma da 

Previdência. 

Para encerrar, quero dizer que nesse momento deveríamos suspender as votações. Não há 

normalidade para isso. Deveríamos suspender tanto a votação da reforma trabalhista, que está 

no Senado, quanto a da reforma previdenciária, que está aqui. É preciso primeiro apurar o 

grande buraco de desvios e de sonegações que existem na Previdência e que a CPI proposta 

pelo Senador Paulo Paim, a quem parabenizo, e que está em andamento, também irá apurar. 

Esta é a minha posição: cancelam-se todas as reformas aqui no Congresso e primeiro se faz a 

CPI, e aí se vai ao real dinheiro desviado e sonegado pelas grandes empresas, pelos grandes 

bancos que não entram para a Previdência do trabalhador. 

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

Inconformismo com a alegação de inocência do Senador afastado, Aécio Neves, e do 

Presidente Michel Temer. Expectativa de votação e rejeição da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

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

e Srs. Deputados, na classe política só há inocentes, o povo é que interpreta mal; o Ministério 

Público, muitas vezes, acusa coitados. É o que se tenta dizer hoje em nosso País. 
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Há um vídeo do Aécio Neves, coitado, que no meio da reprodução dá vontade de chorar ao ver 

o quanto esse menino é perseguido. Ele tem uma irmã malvada, que foi pedir dinheiro por ele; 

tem um primo malvado que foi levar dinheiro que não era para ele; tem um amigo Senador 

malvado, que é o Zezé Perrella.  

Só há inocentes. Michel Temer é um coitado que recebeu um vilão sem querer, sem imaginar 

sequer que Joesley poderia ser investigado ou acusado de qualquer coisa. 

Tenta-se dizer que está tudo normal no nosso País. Vai passar a onda. Semana que vem nós 

vamos votar a Previdência. Eu quero que a ponham para votar aqui. Nós já queremos derrotar 

essa farsa engendrada para tentar fazer com que quem paga neste País pague duas vezes. 

É vergonhoso ao que nós estamos assistindo. Por meio de grampo feito pela Polícia Federal, 

com autorização judicial, tomamos conhecimento de conversa entre um Senador corrupto e um 

corruptor, na qual estão reclamando do Ministro da Justiça. O grande Senador Aécio Neves - 

que, aliás, é quem assinou, como Presidente da Câmara em 2002, o Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados - chama o Ministro da Justiça de bunda mole porque 

não consegue segurar a Polícia Federal. E aí o Presidente da República, no sábado, troca o 

Osmar Serraglio. 

Eu tinha ficado feliz com a nomeação do Osmar Serraglio, porque é um homem com currículo 

bacana, foi Presidente da CCJ, e foi ser Ministro da Justiça. Daí eu fico pensando: será que 

puseram o Osmar lá só para que o Deputado Loures pudesse estar aqui, para o acesso da 

mala ser direto aqui nesta Casa? Acima de qualquer suspeita, quem é o homem da mala? É o 

Deputado Loures. "Então tire este daqui e o ponha onde?" "Ponha no Ministério da Justiça." 

"Olhe, mas ele não segura a Polícia Federal." "Ponha-o na Transparência." "Mas ele não 

topou." "E agora?" E agora, como é que vai fazer? O País está sangrando.  

E essas conversas de inocentes no pátio de qualquer penitenciária de segurança máxima? 

Tem conversa mais decente do que a de Joesley e Aécio, mostrada para o País todo? Não vai 

dar para essa farsa ir até o final. Vai acabar em cadeia. 
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________________________________________ 

Sumário 

Sucesso da recente manifestação popular contra as propostas de reformas trabalhista e 

previdenciária, pela renúncia do Presidente Michel Temer e realização de eleições diretas para 

a Presidência da República, realizada no Distrito Federal. Fator determinante das crises 

econômica, política, social e institucional reinantes no Brasil. Críticas ao Governo Michel Temer 

pela adoção da agenda política derrotada nas eleições de 2014. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

no último dia 24, mais de 150 mil trabalhadores do Brasil inteiro estiveram em Brasília para 

protestar contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária do Governo Temer.  

É evidente que a manifestação também pediu a renúncia ou a cassação do Presidente Temer e 

a convocação de eleições presidenciais diretas no País. Só o povo, através do sufrágio 

universal, da sua soberania, poder dar legitimidade a um Presidente para tirar o Brasil desta 

grave crise econômica, política, social e institucional.  

Eu vi o apelo do Deputado que me antecedeu. Isto é fato. Nós temos que buscar o bom senso. 

Mas o que criou essa incerteza no País foi o golpe, a ruptura institucional, o afastamento sem 

motivo de uma Presidente. 

A origem de tudo está aí: quando se quebra a regra do jogo, parte-se para o imponderável. 

Mas se o Presidente Temer tivesse assumido e mantido o programa que foi vitorioso na 

eleição, não teríamos 150 mil pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios. 

O problema é que, além do golpe, foi implantada a agenda derrotada nas eleições. O 

Presidente Temer foi aliar-se aos derrotados na eleição para implementar uma agenda que não 

foi chancelada, que não foi aprovada pelos eleitores, não foi aprovada povo brasileiro. 

Não me lembro de o Presidente Temer, durante a campanha, defender a reforma da 

Previdência; não me lembro de vê-lo defender a reforma trabalhista; não me lembro de vê-lo 

defender o desmonte da PETROBRAS; não me lembro de vê-lo defender a entrega das terras 

brasileiras para os estrangeiros. Não me lembro de nada disso, porque, evidentemente, isso 

não aconteceu! 

Então esse é o problema do Brasil. Não adianta só querer, por boa vontade, buscar o bom-

senso, a conciliação. O bom-senso e a conciliação têm que prevalecer, mas têm que 

prevalecer em cima de bases concretas. 

Portanto, eu penso que só um Presidente eleito pelo voto popular terá legitimidade para 

implantar as mudanças que o Brasil precisa para sair desta grave crise. Ele vai pedir o respaldo 

do povo, e é o povo que vai dizer: "Olhe, você vai por aqui, nós estamos autorizando que você 

vá por aqui e por ali". O caminho para a saída é esse. 

Por último, quero falar sobre essa versão de que houve, por parte dos manifestantes que 

estavam aqui, aquele quebra-quebra. Isso não é verdade. Existiam pessoas infiltradas nas 

manifestações; há cenas mostrando policiais, inclusive com escudos, quebrando vidros. Nas 

últimas manifestações, foram apanhados infiltrados também.  
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É evidente que se costuma mostrar as pessoas com um pano no rosto. É óbvio, qualquer 

manual diz que para se resistir ao gás é preciso botar um pano úmido no rosto. Jogaram 

bomba de um helicóptero na praça! Por último, houve a infeliz expedição do decreto para 

Garantia da Lei e da Ordem, revogado no dia seguinte - o estado de sítio. 

Então, o caminho são as eleições diretas. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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Solidariedade às populações atingidas por enchentes nos Estados de Pernambuco e Alagoas. 

Quadro de instabilidade política reinante no País. Repúdio à repressão policial contra 

participantes em recente manifestação popular realizada no Distrito Federal. Defesa do 

afastamento do Presidente Michel Temer e da realização de eleições diretas para a sucessão 

presidencial. 

________________________________________ 

A SRA. LUCIANA SANTOS (PCdoB-PE. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho, primeiro, registrar toda a solidariedade, 

todo o apoio e o esforço que o Governador de Pernambuco e a bancada de Pernambuco têm 

feito, desde o domingo passado, diante da tragédia das enchentes em Alagoas e em 

Pernambuco, que já somam 50 mil pessoas atingidas.  

Hoje nós tivemos essa força-tarefa, quando a bancada se uniu para garantir os recursos 

emergenciais e também aqueles de obras estruturantes, como a continuidade das obras das 

barragens, que precisam ser construídas para resolver a questão de maneira estrutural. São 

necessárias cinco barragens para se enfrentar o problema das enchentes em Pernambuco. 

Sras. e Srs. Deputados, quero falar também dos dias turbulentos que estamos vivenciando, 

uma instabilidade política que toma o contorno e ganha traços dramáticos. Exatamente depois 

da abertura do inquérito contra o Sr. Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal, nós estamos 

vendo um Governo, um breve Governo, que está em xeque, por querer impor uma agenda 
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ultraliberal sem nem sequer ter passado pelo crivo das urnas, radicalizando cada vez mais a 

luta política ideológica em nosso País. 

Assistimos, na última quarta-feira, em Brasília, a uma repressão policial muito grande e a um 

ato de provocadores para melar a justa e bela manifestação contra as reformas promovida por 

seis Centrais Sindicais, o Clube de Engenharia, a OAB, a CNBB, enfim, uma grande e ampla 

frente, que vai se alargando no País, juntamente com os movimentos estudantis, para garantir 

a derrota dessa agenda ultraliberal. 

Mas é preciso que se diga que a disputa para o rumo do País ganha relevância e está na 

ordem do dia. Vivemos um verdadeiro impasse. Para nós do PCdoB esse impasse se resolve 

com o poder soberano de S.Exa. o povo, com o voto popular pelas diretas já. 

É nesse sentido que assistimos à situação de crise política, que rebate numa crise econômica, 

que vai se aprofundando, e no desemprego galopante. 

No dia fatídico das delações contra Michel Temer, nós vimos o índice da BOVESPA desabar, a 

moeda americana alcançar o terceiro maior valor da história, as ações da PETROBRAS e da 

CEMIG despencarem, assim como as do Banco do Brasil. 

Por isso, mais uma vez, só a força das ruas e o "Fora, Temer", para que possamos construir 

outra agenda e uma alternativa para o País. Diretas já! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

140.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 31/05/2017-16:54 

Publ.: DCD - 6/1/2017 - 142 ASSIS MELO-PCDOB -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação do Comitê Suprapartidário da Serra Gaúcha contra a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 287, de 2016, acerca da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta Casa e dos brasileiros e brasileiras que nos 

acompanham a manifestação do comitê contra a PEC 287, que trata da reforma da 

Previdência.  

Trata-se do Comitê da Serra Gaúcha, que reuniu, em debate, várias Câmaras Municipais. 

Trago aqui, Sr. Presidente, a posição do Comitê contra a PEC nº 287, que peço seja divulgada 

pelos órgãos de comunicação da Casa, especialmente pelo programa A Voz do Brasil. A 
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posição do Comitê da Serra Gaúcha, dos Vereadores e da população é contrária a esta PEC, 

que inviabiliza a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Sou eu quem agradece, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta Casa e dos brasileiros e 

brasileiras que nos acompanham a manifestação do Comitê Suprapartidário da Serra Gaúcha 

contra a PEC 287/16, contra a proposta do Governo golpista, que quer retirar da Constituição 

Federal a possibilidade dos trabalhadores brasileiros de alcançarem o direito à aposentadoria. 

Sr. Presidente, requeiro a V.Exa. que seja transcrito nos Anais da Câmara dos Deputados este 

documento assinado pelos Vereadores das Câmaras Municipais das cidades gaúchas de 

Antonio Prado, Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, 

Gramado, Ipê, Nova Roma do Sul, São Marcos, bem como por diversas partidos políticos, 

entidades sindicais, estudantis, religiosas e entidades de mulheres. 

Nele, os Vereadores e movimentos sociais levam ao conhecimento do Congresso Nacional o 

seu repúdio a 13 itens nefastos desta PEC que ameaça os direitos sociais dos trabalhadores, 

enviada ao Congresso nacional pelo Governo golpista, para ser aprovada com a maior 

celeridade possível e sem o devido debate com a sociedade brasileira. 

Trata-se de uma proposta mentirosa de um Governo que tem gastado muito dinheiro público 

com a grande mídia, para tentar convencer o povo brasileiro de que existe um rombo na 

Previdência que precisa ser sanado. Mas diversas instituições, comissões e especialistas no 

assunto já demonstraram que este déficit não existe.  

Conforme dados divulgados pela Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal 

(ANFIP), tendo como base informações do próprio Governo Federal, em 2015 a Previdência foi 

superavitária em aproximadamente 11 bilhões de reais. Aliás, há anos a Previdência apresenta 

saldo positivo quando se subtraem as despesas das receitas obtidas pela Seguridade Social. 

O Governo esconde a informação de que somente no ano de 2015, por exemplo, as perdas 

com as renúncias fiscais somaram mais de R$ 64 bilhões e, em 2016, R$ 56 bilhões! As 

renúncias, desonerações e desvinculações de receitas são um "pacote de bondades" ao 

empresariado e aÌ política estatal que compromete o financiamento dos benefícios da 

Seguridade Social, normalmente vítima das reformas previdenciárias. 

De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, hoje a dívida de empresas com o 

INSS é de 426 bilhões de reais. Há 32 mil empresas nesta situação, das quais 82% ainda são 

ativas. Este valor seria suficiente para cobrir o rombo alegado pelo Governo sem a 

necessidade de retirar direitos dos trabalhadores, bastando apenas cobrar os valores devidos. 

Para que todos saibam, segundo levantamento recente dos grandes devedores do INSS, a 

empresa JBS deve R$ 2,37 bilhões; a Caixa Econômica Federal deve R$ 1,37 bilhão; as 

Faculdades Mackenzie devem R$ 786 milhões; O banco Bradesco deve R$ 612 milhões, e a 

Companhia Vale do Rio Doce deve R$ 597 milhões. 
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O documento defende a preservação das conquistas sociais e repudia a atitude do Presidente 

golpista, que descumpre preceitos constitucionais que determinam a obrigatoriedade de 

participação das empresas e trabalhadores em qualquer assunto de natureza trabalhista e 

previdenciária no âmbito de órgãos colegiados do Governo Federal, tal como o Conselho 

Nacional da Previdência Social - CNPS. 

As entidades denunciam que as mudanças abruptas na legislação previdenciária e a criação de 

regras de transição sem qualquer razoabilidade acabam por retirar a credibilidade do sistema 

previdenciário nacional, bem como demonstra a intenção desse Governo em resolver uma 

crise fiscal à custa dos trabalhadores e dos aposentados brasileiros. 

Para os movimentos sociais e vereadores da Serra Gaúcha, para se enfrentar a crise de fato, é 

necessário tomar iniciativas para incrementar a economia, estimular o consumo e gerar renda 

para os trabalhadores brasileiros, e não retirar direitos da classe trabalhadora, como tem feito 

esse Governo ilegítimo.  

Aliás, cabe destacar que a reforma da Previdência prejudicará a economia dos Municípios, já 

que muitos necessitam dos recursos advindos das aposentadorias, ou seja, sua aprovação 

pode gerar ainda mais dificuldades para muitas das já combalidas contas municipais e 

estaduais.  

Os vereadores e entidades da Serra Gaúcha exigem, por meio deste documento, a suspensão 

da tramitação da PEC da exclusão previdenciária, proposta que quer acabar com a 

aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. 

Numa afirmação de coerência e de firmeza em defesa dos direitos conquistados, propõem a 

urgente mobilização contra essa PEC, que faz parte de uma agenda retrógrada de medidas do 

Governo ilegítimo, que busca supostamente resolver a crise retirando daqueles que menos 

têm.  

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Segue o documento a que me refiro.  

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Manifestação do Comitê Suprapartidário da Serra Gaúcha contra a PEC 287/2016 

As instituições e Vereadores abaixo assinados manifestam a iminente necessidade do amplo e 

aberto debate sobre o conteúdo da PEC da Reforma da Previdência Social (PEC 287/2016), 

apresentada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, sobretudo nos pontos que 

seguem.  

As ações do Governo Federal, bem como da base de apoio, para aprovar a reforma 

previdenciária com a maior celeridade possível e sem o devido debate com toda a sociedade 

vêm causando extrema preocupação às entidades abaixo assinadas, pois a aprovação da PEC 

287 ameaça direitos sociais fundamentais.  

O projeto foi apresentado sem a devida legitimação de estudos técnicos e jurídicos - o que 

causará notório retrocesso social - que possam fundamentar o conteúdo da proposta de 

reforma à Carta Magna e a aprovação da PEC 287, sem a devida análise de temas que 

envolvem direitos sociais que foram conquistados a duras penas pela população brasileira.  
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As entidades abaixo nominadas defendem a preservação das conquistas sociais e repudiam a 

falta de diálogo com a sociedade civil organizada. A conduta adotada pelo Governo Federal 

descumpre preceitos constitucionais expressos que determinam a obrigatoriedade de 

participação das empresas e trabalhadores em qualquer assunto de natureza trabalhista e 

previdenciária no âmbito de órgãos colegiados do Governo Federal, tal como o Conselho 

Nacional de Previdência Social - CNPS.  

Falta debate prévio com os principais atores sociais que serão afetados pelas reformas 

previdenciária e assistencial e ausência de elementos técnicos aptos a fundamentar mudanças 

tão radicais no modelo de seguridade social, bem como intenção de resolver uma crise fiscal 

que não pode ser atribuída aos aposentados e trabalhadores.  

A realização de mudanças abruptas na legislação previdenciária e a criação de regras de 

transição sem qualquer razoabilidade acabam por retirar a credibilidade do sistema 

previdenciário nacional.  

O principal argumento apresentado pelo Governo Federal é no sentido de que a reforma da 

Previdência Social se faz necessária para garantir a sustentabilidade dos regimes 

previdenciários a longo prazo, ou seja, alega-se que há um déficit na Previdência.  

Contudo, o Governo Federal se omite quanto às seguintes informações:  

- A Previdência Social não é somente financiada com tributos que incidem sobre a folha de 

salários e a remuneração dos trabalhadores;  

- Que desvia recursos da Previdência por meio dos repasses da DRU para outros órgãos 

governamentais;  

- Os estudos da ANFIP e outras entidades mostram categoricamente que são falaciosas as 

informações de que existe déficit na Previdência Social;  

- A sua ineficiência na cobrança de dívidas previdenciárias dos sonegadores fiscais; e  

- Sobre as renúncias e desonerações fiscais que ocorrem contrárias à saúde da Previdência 

Social.  

Ocorre que até o momento o Governo Federal não apresentou nenhum estudo econômico e 

atuarial que justificasse a reforma previdenciária apresentada.  

Diversos são os absurdos propostos pelo Governo Federal no âmbito das reformas 

previdenciária e assistencial, que preveem que:  

1 - A idade mínima de aposentadoria passará para 65 anos de idade para homens e mulheres 

e aumentará gradativamente em 1 ano a cada 3 anos;  

2 - O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15 anos para 25 

anos;  

3 - O tempo de contribuição para aposentadoria integral, que corresponde a 100% do benefício 

de direito de cada trabalhador, será de 49 anos;  

4 - Para se aposentar integralmente na idade mínima de 65 anos, o trabalhador terá que ter 

começado a trabalhar, formalmente, aos 16 anos;  
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5 - O trabalhador e a trabalhadora rural também somente poderão se aposentar aos 65 anos 

de idade e, além da contribuição com o FUNRURAL, ainda terão que contribuir mensalmente, 

através de cada membro, e não mais pelo grupo familiar;  

6 - A nova regra, ao igualar o tempo de aposentadoria para homens e mulheres, desconsidera 

a realidade das trabalhadoras brasileiras, que geralmente assumem as tarefas de casa logo 

cedo, ainda na adolescência, e acumulam duplas ou triplas jornadas de trabalho;  

7 - Nas pensões por morte, o valor pago à viúva ou ao viúvo passará a ser de 50% do valor do 

beneficio recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% para cada 

dependente do casal;  

8 - A pensão não poderá mais ser acumulada com a aposentadoria;  

9 - A pensão poderá ser em valor inferior ao salário mínimo;  

10 - A aposentadoria especial será devida a partir dos 55 anos de idade e somente terá direito 

quem comprovar que teve algum prejuízo à saúde;  

11 - A proposta acaba com a aposentadoria especial dos professores, prejudicando os 

profissionais do ensino e toda a sociedade brasileira;  

12 - A aposentadoria por invalidez também será calculada com base no tempo contribuído. Se 

o trabalhador se tornar inválido poucos anos após a sua entrada no mercado de trabalho, sua 

renda será um pouco maior de 50% da sua remuneração; somente será de 100% se for 

oriunda de acidente ou doença de trabalho, e as empresas passarão a ser responsabilizadas; e  

13 - O beneficio assistencial pago ao idoso carente terá a idade aumentada para os 70 anos, 

sendo que esta idade aumentará após 10 anos da promulgação da emenda.  

Nesse contexto, para combater a PEC 287, propomos que haja uma mobilização com urgência, 

além de que sejam avaliadas emendas ao texto, principalmente em relação ao tema esquecido 

da aposentadoria especial, bem como apoio ao substitutivo apresentado pelo conjunto de 

advogados especialistas.  

Exigimos também a suspensão da tramitação da PEC 287/16 no Congresso Nacional, até que 

se averiguem as reais condições financeiras da Previdência Social, para assim evitarmos a 

desfiguração do sistema previdenciário e a supressão dos direitos sociais. 

________________________________________ 
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Esclarecimento acerca de reunião realizada na residência do orador com a presença de 

Líderes partidários e Presidentes de partidos políticos. Defesa de realização de eleições diretas 

para a Presidência da República. Contrariedade às reformas trabalhista e previdenciária. 

Protesto contra a votação de medidas provisórias em sessão anterior, sem a presença da 

Oposição. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Deputado Chico Alencar, nosso colega e Líder, citou a matéria do jornal Folha de S.Paulo que 

fala do jantar que eu e alguns Líderes partidários e Presidentes de partidos fizemos ontem em 

minha residência.  

O SR. AGUINALDO RIBEIRO - Não convidou os amigos.  

O SR. WEVERTON ROCHA - Está sempre convidado, Deputado.  

Eu quero aqui lembrar a V.Exas. que não é a primeira vez, e a maioria dos Líderes sabe disso, 

que nós nos reunimos para conversar sobre política, e sempre tive a porta de minha casa 

aberta para fazer esse bom diálogo e a boa política desta Casa. Todos sabem disso. 

Da maneira como foi construída aquela matéria, não sei por qual razão, afirmo que ela não 

existe, senhores, fiquem tranquilos. Primeiro, o PDT tem uma posição muito clara: nós somos a 

favor da eleição direta; nós estamos em campanha pelas eleições diretas; nós estamos lutando 

para que se aprove nesta Casa, no Congresso Nacional, a PEC que trata da questão das 

eleições diretas.  

Portanto, o PDT, o PCdoB, o PSB e todos os partidos, ontem, no caso específico, o 

Solidariedade, sentamo-nos para conversar sobre política por conta de uma agenda comum 

que estamos fazendo para enfrenar o momento que estamos vivendo. E qual é essa agenda? 

Um bloco de resistência contra as reformas - contra a reforma trabalhista e contra a reforma 

previdenciária. Ponto. E na política se dialoga.  

Na terça-feira passada, na hora em que o Exército foi para as ruas, a Oposição se retirou daqui 

do plenário. Nós fomos lá para casa e, com vários Parlamentares, conversamos longamente 

sobre política. Aqui eu tenho a tranquilidade de dizer, até porque nós sabemos que a Casa é 

do parlar, é do diálogo, que logo depois que terminou aquela sessão, quase à 1h30min da 

manhã, o Presidente Rodrigo Maia, aqui presente e que não me deixa mentir, passou na minha 

residência, porque S.Exa. sabia que nós estávamos lá. 

Lá eu até disse a S.Exa. que, com todo o carinho que tenho no que tange a todas as relações 

pessoais, política é política. Lá nós fizemos o nosso registro e marcamos na Casa, 

publicamente, a indignação pela forma como foi feita a sessão naquele dia.  

Naquele dia, Deputado Chico Alencar, foi anunciado que só iriam ser votadas duas medidas 

provisórias. Quando a Oposição se retirou, simplesmente foram votadas seis medidas 

provisórias. E acharam bonito, no final de semana, divulgar que a Câmara trabalhou e produziu 

para o Brasil. 

Senhores, é a mesma coisa que estar num campeonato de futebol, o time se retirar do campo, 

o outro pegar a bola, começar a chutar para dentro do gol, fazer gol sem goleiro e sem 

zagueiro, e ainda achar bonito ganhar a partida. Ficou feio, ficou horrível o que o Governo fez, 

porque não ganhou coisa alguma. Pelo contrário, jogou sozinho.  
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Se acham que isso é bonito, isso aí não passa simplesmente da cara hoje do Congresso 

Nacional para a sociedade. Ficou pequena a forma e a postura com que trataram essa 

questão. 

Portanto, nós vamos continuar dialogando. Esses partidos e outros que queiram conversar, que 

queiram se somar às forças para lutar contra a reforma da Previdência, contra a reforma 

trabalhista e a favor das Diretas, estarão sempre convidados. Só não vou convidar aqui todos 

porque, no meu apartamento, não cabem os 500 e poucos Deputados, mas estão convidados 

os Líderes e todos os que quiserem participar do debate. Iremos, a partir de agora, fazer esses 

encontros toda semana para continuar o diálogo e discutir a solução política do País.  

É necessário que todo mundo aqui coloque a mão na consciência. Não está bem! Até outro dia 

nós explicávamos para os que apontavam o dedo para um lado, achando que a corrupção e o 

crime eram só de um partido, mas que depois se viram totalmente sem argumentos e sem 

qualquer tipo de explicação para o que estava acontecendo. Sabem por quê? Porque o rei 

deles se viu nu de uma hora para outra, sendo pego em áudios totalmente reprováveis, e não é 

à toa que está afastado das suas funções. Simplesmente, fica aí o recado: o problema está no 

todo, e não em um partido só. 

Portanto, vamos nos organizar, vamos aprovar a PEC das Diretas, vamos devolver à 

sociedade, ao povo o direito de escolher o seu próximo Presidente, porque o que está aí, é 

óbvio, perdeu as condições de governar. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Falecimento de Maria Rocha, residente na Vila Carrão, em São Paulo, Estado de São Paulo. 

Defesa de votação da Medida Provisória nº 765, de 2016, sobre alteração da remuneração de 

servidores de ex-Territórios e de servidores públicos federais, reorganização de cargos e 

carreiras e estabelecimento de regras de incorporação de gratificação de desempenho a 

aposentadorias e pensões. Exigência ao Governo Federal de definição da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

registro a perda da amiga Maria Rocha, da Vila Carrão. Ela faleceu no último final de semana. 

Estivemos no seu velório. 
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Quero mandar um abraço a toda a sua família. Ela foi uma grande companheira, uma lutadora 

incansável em defesa dos direitos. 

Sr. Presidente, falo agora sobre a nossa grande preocupação com a Medida Provisória nº 765, 

de 2016. Se ela não for votada hoje na Câmara, não chegará ao Senado a tempo de ser 

votada lá. O prazo dessa MP termina dia 1º de junho. 

O que foi acertado com os auditores da Receita, com os auditores do Trabalho, com várias 

outras categorias precisa ser apreciado hoje, a tempo de ser definido amanhã, o último dia, no 

Senado. Nós estamos cobrando isso. 

Por fim, Sr. Presidente, exigimos que o Governo defina o que quer fazer com a reforma da 

Previdência. O balão de ensaio vai ser só a parte do servidor? E o limite de idade? Vai fatiar a 

reforma e tratar parte em medida provisória? Afinal de contas, qual é a mentira? Qual é a 

bagunça? Qual é a zona que querem fazer com a Previdência? 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação a discurso proferido no plenário sobre acertos da política econômica do Governo 

Federal. Contrariedade às propostas das reformas trabalhista e previdenciária. Críticas ao 

Governo Michel Temer. Defesa de realização de eleições diretas para a Presidência da 

República.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu escutei nesta 

tribuna algo que é um acinte ao povo brasileiro. 

O povo brasileiro que nos acompanha escutou hoje que o Brasil está de vento em popa e que 

está aumentando o número de pessoas empregadas. Aqui alguém se esqueceu de dizer que 

este Governo, que veio pelo rompimento da própria Constituição, que é fruto de uma ruptura 

democrática, que foi construído nas sombras da República e nas sombras da democracia, tem 

um saldo de mais de 2 milhões de desempregados. 
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Apenas em 3 meses, este Governo, fruto do golpe que se estabeleceu neste País, aumentou 

em 1 milhão e 900 mil o número de desempregados e vem dizer que o Governo está no rumo 

certo? O rumo certo para o rentismo, decerto; o rentismo para aqueles que lucram com os 

serviços da dívida, aqueles que lucram com os juros da dívida, esses 27 mil investidores, entre 

pessoas físicas e jurídicas, que estão levando 48% do orçamento brasileiro. Quando este 

Governo assumiu, eram 42%, e já está em 48%. 

Este Governo está com as suas despesas liberadas e vem me falar em déficit da Previdência, 

quando nós sabemos que a Previdência Social faz parte da Seguridade Social, junto com a 

Assistência e com a Saúde?! Nós temos a Seguridade Social superavitária, mas este Governo 

tem uma profunda crueldade e um profundo servilismo ao dito mercado. 

Este Governo, de tão impopular que é, não consegue aprovar a reforma da Previdência. A 

cada momento, eles dizem que já têm votos, mas não têm coragem de colocá-la em votação, 

porque eles sabem que serão derrotados nesta Casa, se esta reforma da Previdência for 

colocada hoje.  

Eles desconstroem a Previdência Social e dizem aqui que é em nome dos pobres. Nós 

sabemos que a expectativa de vida do povo brasileiro não é uniforme: 53% dos Municípios 

brasileiros não têm expectativa de vida média de 65 anos. As pessoas naqueles Municípios, 

em média, não irão se aposentar, morrerão trabalhando. E vêm aqui me dizer que a reforma da 

Previdência tem a oposição de corporações?! 

Ora, o segmento da classe média alta, segmento que mais ganha neste País, terá dinheiro 

para fazer uma Previdência complementar, para pagar por um plano de previdência. Quem não 

vai poder pagar é o povo pobre deste País, que não vai conseguir se aposentar. Nós vamos 

destruir a renda dos Municípios - 70% da renda dos Municípios brasileiros tem como principal 

fonte a aposentadoria. Mas que crueldade este Governo tem, que servilismo ao mercado! 

Aliás, o Presidente desta Casa, títere de Temer, ventríloquo de Temer, que repete aquilo que é 

emanado pelo Palácio golpista de Temer, disse que esta Casa está a serviço do mercado.  

Presidente, achei que esta Casa deveria estar a serviço do povo brasileiro!  

Aqueles que foram eleitos pelo mercado, financiados pelos grandes grupos econômicos, 

seguramente acham que esta Casa está a serviço do mercado, como acha o Presidente 

golpista, que fala em 200 mil desempregos que foram eliminados, mas não fala do saldo de 

mais de 2 milhões de desempregados acumulado em apenas 1 ano. Que peripécia! Como em 

tão pouco tempo, em 3 meses, aumentou em 1 milhão e 900 mil o número de desempregados? 

Como, em apenas 1 ano, a luta contra a desigualdade neste País retrocedeu o que se avançou 

em 3 anos? 

Lula tirou o Brasil das garras da fome e promoveu o pleno emprego neste País. Aqueles que 

defendiam o impeachment, porque era preciso tirar a corrupção do Brasil, estão no âmago da 

corrupção. Ou não foi isto que o Brasil inteiro escutou no áudio que mostra o Presidente 

golpista recebendo um empresário de forma secreta? O empresário entra pela garagem do 

prédio, às 11 horas da noite, e ali diz que irá proteger Cunha, porque Cunha tem um silêncio 

profundo, um silencio que é muito caro para este Governo envolto num dos mais profundos 

escândalos de corrupção, corrupção que se espraia. 

Vejam, estes que dizem que o País está saindo da recessão esquecem ou não falam que 

aumentou o número de trabalhadores na informalidade, trabalhadores que saíram do mercado 

formal. 
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Tenho saudade de Luiz Inácio Lula da Silva, que criou, em apenas 1 ano, 1 milhão de carteiras 

assinadas neste País; que, em pouco tempo, aumentou o salário mínimo em 70%; e que fez a 

Previdência ficar superavitária, com o fortalecimento da renda e do mercado formal. O povo 

brasileiro tem saudade de Lula. 

Sabem por que eles não querem - eles dizem isso aqui - eleições diretas? Porque, se houver 

eleições diretas, será eleito, dizem eles, Luiz Inácio Lula da Silva. Reconhecem que o povo 

brasileiro elegeria Luiz Inácio Lula da Silva, como dizem as pesquisas. Mas não é só isso. 

Acham que as eleições diretas têm que estar nas suas botas, nos seus chicotes, e que o povo 

brasileiro só pode se manifestar se for para apoiar o seu candidato ou o seu projeto político. 

Sabem que o povo brasileiro rejeita Michel Temer. Michel Temer não tem 5% de aprovação, 

por mais que gaste com televisão e propaganda. Ele tem gasto muito com propaganda! Por 

mais que diga que tem uma maioria parlamentar, esta maioria parlamentar é representada pelo 

Presidente da Casa, que diz que este Parlamento estará seguindo o mercado. Mercado 

sacrossanto! É como se o mercado fosse um deus.  

Com este Governo, retiram-se, todos os dias neste País, lascas da carne do trabalhador 

brasileiro. Entregam-se direitos para acalmar o mercado, como na mitologia grega, em que era 

preciso sacrificar seres humanos para poder acalmar os deuses e aplacar a sua fúria. É isso 

que fazem. 

Se não conseguem aprovar a reforma da Previdência, que venha a reforma trabalhista, que 

retira direitos do povo brasileiro! E ainda dizem que isso vai gerar emprego. Isso não aconteceu 

em lugar nenhum! Geraram emprego precarizado, diminuindo a renda a uma quantidade pífia. 

É por isso que eles veem e comemoram o saldo deste Governo de quase 2 milhões de 

desempregados. Este é o saldo deste Governo. Mas eles batem palma e pedem bis, porque 

estão alinhados a um Governo que tem um único projeto neste momento: sobreviver, porque 

não dá as respostas necessárias ao povo brasileiro.  

Aliás, é preciso lembrar que este Governo fez diminuir o nível de competitividade do Brasil. O 

Brasil caiu no ranking de competitividade internacional. Hoje, está acima apenas de dois países 

e, na América, só está acima da Venezuela, que vive uma crise profunda, uma crise 

absolutamente estancada. O nível de competitividade do Brasil caiu porque o Brasil não investe 

em infraestrutura, porque este Governo dedicou seus recursos para o rentismo - aqueles que 

vivem de renda -, para o sistema financeiro. Ah, sim, esse sistema financeiro que está instalado 

no Ministério da Fazenda e no Banco Central.  

É preciso que se tenha noção de que alguns dizem que o Sr. Henrique Meirelles é o segundo 

acionista pessoa física do Banco Itaú e que aquele que está no Banco Central também é 

oriundo da banca privada. Vão operar para assegurar o lucro da banca privada, do sistema 

financeiro.  

Que se dane o povo brasileiro! Que se danem os trabalhadores e as trabalhadoras! Que volte a 

fome, como tem se estabelecido neste País e neste Governo! Que se retire a aposentadoria do 

povo! O povo brasileiro, na esmagadora maioria, se aposenta por idade, e não por tempo de 

serviço. As mulheres, em particular, se aposentam por idade. 

Eles querem que o trabalhador fique 25 anos trabalhando, para ter direito a se aposentar. 

Querem que trabalhe 40 anos para ter direito à média dos seus salários durante toda a sua 

vida. É isso que se propõe nessa reforma da Previdência. E me vêm aqui dizer que isso é para 

retirar privilégios?! Isso é para retirar os direitos do povo, até porque, em se tratando de política 

pública como a Previdência, não há que se falar em déficit.  
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Eles querem tirar a participação do Estado na Previdência. Na Noruega, o Estado contribui com 

76% para a Previdência. Nos países mais ricos deste mundo, a contribuição do Estado é, em 

média, de 26% a 30%. Eles querem tirar a participação do Estado. 

Para que serve o Estado? Para o golpismo de Michel Temer. O Estado serve para engordar o 

rentismo, para liberar o orçamento brasileiro não para as políticas públicas, que está congelado 

por 20 anos, mas para deixá-lo a serviço do rentismo. É isso que nós estamos vivenciando 

neste País.  

Por isso, este Presidente não tem o apoio da população. Este Presidente tem como estratégia 

de desenvolvimento deste País o seu próprio atraso, a sua própria manutenção.  

É um acinte que um Presidente da República flagrado em crime inconteste, com provas, diga 

que foi ingênuo. Ora, quando Michel Temer assumiu seu primeiro mandato, provavelmente os 

irmãos Batista estavam na adolescência, e ele já era Parlamentar! E diz: "Eu fui ingênuo". Ora, 

quer denominar ingenuidade e transformá-la em sinônimo de corrupção e formação de 

quadrilha, que é por isso que ele está sendo investigado. 

Nós temos a dança das cadeiras no Ministério, porque o poder público é tratado como 

sesmaria, como um jogo a serviço da sobrevivência de Michel Temer. Tira-se o Ministro da 

Justiça e coloca-se um Ministro que o Brasil inteiro sabe, pois está estampado, que vai operar 

para que este Presidente não seja cassado no Tribunal Superior Eleitoral - TSE. 

É o próprio ex-Ministro da Justiça, no topo da sua insignificância declarada pela própria 

Presidência da República, que diz: "São trôpegos estrategistas". É ele que diz que a sua saída 

foi fruto de uma estratégia, que ele chama de trôpega, para manter Michel Temer no poder. A 

Controladoria-Geral da União - CGU é tratada desta forma.  

Respeite a CGU! Respeite a CGU, empoderada no Governo Lula, assim como foi a Polícia 

Federal, que teve 44% do seu orçamento cortado no Governo Temer. A Polícia Federal sofreu 

um contingenciamento orçamentário para que não investigue e não mostre para o Brasil o que 

o País inteiro já sabe: Michel Temer está no antro, no seio de um processo extremamente 

corrupto, que significa buscar toda a sorte de aliados e colocar a CGU à venda. 

Foi preciso um Parlamentar do PMDB do Paraná para ocupar a CGU, para que se possa 

assegurar o foro privilegiado de quem foi pego com uma mala de dinheiro identificada, 

entregando recursos para o Sr. Aécio Neves. 

É isso que o Brasil está vivenciando. Não me venham tentar colocar fiapos de fantasias para 

esconder uma realidade que se impõe! 

É por isso que nós defendemos a imediata retirada de Temer, para que este País volte para o 

leito democrático, que só se restabelecerá quando o povo puder escolher o próximo Presidente 

da República ou a próxima Presidenta da República, para que o Brasil volte a se reconhecer 

como uma democracia e para que feche o ciclo e faça o luto de um período traumático que 

vivenciamos, chamado golpe de Michel Temer e seus asseclas. 

O SR. PRESIDENTE (João Daniel) - Muito obrigado, Deputada Erika Kokay. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crises política e de governabilidade instaladas no País. Rejeição das reformas previdenciária e 

trabalhista. Imediata realização de eleições gerais no Brasil.  

________________________________________ 

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

Deputados, não há outra saída para o Brasil: eleições diretas já!  

Chegamos a um nível insustentável de caos em termos de governabilidade, não bastasse o 

Governo Temer haver se instalado à custa de ardiloso golpe contra a então mandatária da 

República.  

Dilma Rousseff, mesmo sendo injustamente afastada através do equivocado processo de 

impeachment a que foi submetida, não recorreu a ciladas nem a esquemas de 

autopreservação, como os que ora presenciamos - velados alguns, outros nem tanto - sob a 

batuta de Michel Temer. 

Denúncias de seu grave comprometimento com bandidos travestidos de empresários não 

podem simplesmente ser deixadas de lado como se não tivessem capital importância.  

O que dizer das acusações que pairam sobre muitos correligionários e aliados de Temer? 

Haverá, porventura, alguém muito ligado a ele e não implicado em tramas envolvendo propinas 

e negociatas? A mais recente manobra diz respeito à substituição do Ministro da Justiça, em 

desbragada tentativa de obstruir as investigações em curso, que firmemente têm apontado em 

sua direção. 

O momento político atual é gravíssimo! 

Os cidadãos brasileiros não confiam mais no Presidente da República, vide as manifestações 

que se têm multiplicado pelo País, exigindo a saída daquele que, além de tudo, vem tentando 

enfiar goela abaixo reformas estruturais sem o devido debate. 

É o caso das reformas previdenciária e trabalhista, que afetam muito de perto o cotidiano da 

sociedade, mas que, ao mesmo tempo, parecem não preocupar o Poder Executivo, dada a 

maneira atabalhoada como têm sido apresentadas ao Brasil. 

Considerando que, em regimes democráticos, por definição, é pelo voto que o povo expressa 

suas opções, evidentemente visando ao bem-estar comum, é pelo voto que, neste momento, 

se deve conclamar esse mesmo povo para referendar seu desejo de viver em um país 

socialmente mais justo e economicamente mais desenvolvido. 
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Isso se dará sob os auspícios de instituições públicas fortes, respeitadas, credoras do apreço e 

da reverência de toda a sociedade. 

Eleições gerais imediatas! É o que defendo com veemência! A paz social brasileira depende 

disso. 

Sr. Presidente, peço que seja dada a devida publicidade a este pronunciamento pelos meios de 

comunicação da Casa, inclusive pelo programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não há outra saída para o Brasil: eleições 

diretas já!  

Chegamos a um nível insustentável de caos em termos de governabilidade, não bastasse o 

Governo Temer haver se instalado à custa de ardiloso golpe contra a então mandatária da 

República.  

Dilma Rousseff, mesmo sendo injustamente afastada através do equivocado processo de 

impeachment a que foi submetida, não recorreu a ciladas nem a esquemas de 

autopreservação, como os que ora presenciamos - velados alguns, outros nem tanto - sob a 

batuta de Michel Temer. 

Denúncias de seu grave comprometimento com bandidos travestidos de empresários não 

podem simplesmente ser deixadas de lado como se não tivessem capital importância.  

O que dizer das acusações que pairam sobre muitos correligionários e aliados de Temer? 

Haverá, porventura, alguém muito ligado a ele e não implicado em tramas envolvendo propinas 

e negociatas? A mais recente manobra diz respeito à substituição do Ministro da Justiça, em 

desbragada tentativa de obstruir as investigações em curso, que firmemente têm apontado em 

sua direção. 

O momento político atual é gravíssimo! 

Os cidadãos brasileiros não confiam mais no Presidente da República, vide as manifestações 

que se têm multiplicado pelo País, exigindo a saída daquele que, além de tudo, vem tentando 

enfiar goela abaixo reformas estruturais sem o devido debate. 

É o caso das reformas previdenciária e trabalhista, que afetam muito de perto o cotidiano da 

sociedade, mas que, ao mesmo tempo, parecem não preocupar o Poder Executivo, dada a 

maneira atabalhoada como têm sido apresentadas ao Brasil. 

Considerando que, em regimes democráticos, por definição, é pelo voto que o povo expressa 

suas opções, evidentemente visando ao bem-estar comum, é pelo voto que, neste momento, 

se deve conclamar esse mesmo povo para referendar seu desejo de viver em um país 

socialmente mais justo e economicamente mais desenvolvido. 

Isso se dará sob os auspícios de instituições públicas fortes, respeitadas, credoras do apreço e 

da reverência de toda a sociedade brasileira. 
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Não há outro caminho a não ser o de imediatas eleições diretas, e não apenas para o Poder 

Executivo mas também para o Legislativo. As feições do Congresso atual não se coadunam 

com os princípios éticos, de organização e representação sociais norteadores de uma 

democracia. 

Chega de conluio de Michel Temer com Parlamentares para verem aprovadas as execráveis 

propostas do Executivo Federal. Basta de investigados por graves crimes nadando de braçada 

em cargos de livre nomeação e, de algum modo mais tristemente, em mandatos outorgados via 

eleição. 

O Brasil já amadureceu. Sua trajetória histórica já provou isso. É tempo, pois, de recuperar a 

legitimidade de governo, tonificar a representatividade política, fundamentar a recuperação 

econômica e oferecer, ao País e ao mundo, vigorosa demonstração de que sabemos quem 

somos e o que buscamos. 

Eleições gerais imediatas! É o que defendo com veemência! A paz social brasileira depende 

disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inclusão das reformas trabalhista e previdenciária no processo de mudanças em curso no País.  

________________________________________ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Clarice Lispector costumava dizer que, quando se entra num processo de mudanças, o mais 

importante é o rumo e não a velocidade. Recentemente, o Brasil entrou numa rota, num 
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processo de mudanças que incluem as reformas e as mudanças no setor trabalhista e no setor 

da Previdência. 

Ouvindo Clarice Lispector, talvez seja importante lembrar que, quando estamos passando por 

transformações, temos que ter critério, lucidez, calma, ponderação, para avançar paulatina e 

firmemente. 

O Brasil, Sr. Presidente, está passando por um momento crítico, embora o PIB do primeiro 

trimestre tenha crescido 1% depois de 8 trimestres em queda, embora a inflação se mantenha 

baixa e a taxa de juros tenha caído para 10,25%. Mesmo assim, ainda não é tempo de 

comemorar. É preciso refletir sobre o processo paulatino, criterioso e reflexivo das reformas. 

Como dizia Clarice Lispector, tudo isso acontece porque o Governo tem rumo, tem direção, tem 

diretriz, tem caminho, não porque é veloz, não porque quer fazer as coisas atabalhoadamente 

ou porque quer colocar o carro na frente dos bois. O Governo quer, sim, mais do que tudo, dar 

direção às mudanças no País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Andrade) - Obrigado, Deputado José Fogaça. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à greve de vigilantes no Estado da Bahia. Baixo percentual de reajuste oferecido à 

categoria. Repúdio à proposta governamental de reformas trabalhista e previdenciária. Defesa 

de saída do Presidente Michel Temer do cargo e de realização de eleições diretas para a 

Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

percebo que está empolgado com a visita dos nossos estudantes. 

Eu quero saudar todos os estudantes que visitam o Parlamento brasileiro. 

Sejam bem-vindos à nossa Casa! 

O que me traz à tribuna esta manhã, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma grave 

denúncia. Os vigilantes na Bahia estão em campanha salarial, com data-base ultrapassada, e 

os sindicatos patronais e as empresas insistem em oferecer apenas 1% de reajuste para essa 
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categoria. Querem quebrar inclusive uma lei, aprovada nesta Casa, sobre a jornada de 12 por 

36 horas, querem obrigar os vigilantes a trabalharem mais de 12 horas por jornada, até mesmo 

em horário de folga, a abrirem mão de seus direitos elementares. 

Os vigilantes estão há 2 semanas em greve, e lamentavelmente assistimos a algumas 

decisões da Justiça do Trabalho - é evidente que são decisões isoladas - que estabelecem 

obrigações com que vão querendo enfraquecer a greve deles. 

A greve é justa. Um por cento representa apenas 20 reais de reajuste no salário. Quero 

declarar todo o meu apoio à categoria. Eu, que fui advogado do Sindicato dos Vigilantes e 

acompanho esta categoria há mais de 30 anos, quero dizer que a luta dos vigilantes é justa. Os 

vigilantes, no dia a dia, enfrentam o perigo e colocam suas vidas em risco para defender 

pessoas, para defender o patrimônio. 

Está marcada para hoje uma rodada de negociações no Ministério Público do Trabalho. 

Esperamos que haja um recuo por parte dos patrões. Esperamos que ofereçam uma proposta 

decente de reajuste aos vigilantes, respeitem a convenção coletiva e sobretudo uma lei 

aprovada nesta Casa, sobre a jornada de 12 por 36 horas. 

Este é um momento em que acontece arrocho em relação não só aos vigilantes, mas também 

a todas as categorias de trabalhadores no Brasil. Na era Lula, 89% dos trabalhadores tiveram 

reajuste acima da inflação. Assistimos agora, na era Temer, temerária, ao que aconteceu na 

época de Fernando Henrique Cardoso: arrocho salarial e retirada de direitos. 

Por isso, mais uma vez protestamos contra a reforma trabalhista, que precariza direitos dos 

trabalhadores, que vai fazer com que aqueles que estão empregados sejam demitidos e, 

depois, contratados de forma precária. 

Protestamos também contra a reforma da Previdência, que quer impedir que os trabalhadores 

brasileiros possam um dia se aposentar. E aqueles que se aposentarem terão as suas 

aposentadorias garfadas em 30%, inclusive as pensões daquelas pobres viúvas e daqueles 

pobres viúvos, que precisam sobreviver. 

É por isso que o Brasil inteiro quer o "Fora, Temer". Vejam que 90% da população brasileira 

quer a saída do Presidente Michel Temer, 90% da população brasileira quer eleições diretas 

para Presidente da República. Só um Presidente eleito pelo voto popular terá legitimidade para 

tirar o Brasil desta grave crise econômica, social e política em que ele se encontra. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Um abraço! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, a maioria do povo 

brasileiro está se preparando agora para se inteirar do julgamento, pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, da chapa Dilma-Temer. 

Há muita expectativa. Será ou não cassada? Alguém vai pedir vista? Até quando Michel Temer 

continuará presidindo o Brasil? A verdade é que, independentemente de qualquer resultado, a 

crise política e a crise econômica continuarão crescendo. Se a crise econômica continua 

crescendo, é porque a crise política está gerando e sustentando esta crise econômica. 

Não adianta vir colocar a culpa no Partido dos Trabalhadores e nos partidos que ajudaram a 

conduzir o Brasil nos últimos anos, porque quem gerou esta crise política e esta crise 

econômica no Brasil foi exatamente a coligação que perdeu as eleições em 2014. 

A coligação que acabou perdendo as eleições em 2014 não pensava que Dilma seria reeleita. 

Foi por isso que, após o término da apuração das eleições, a primeira coisa que fez o seu 

Aécio Neves, o perdedor, foi exatamente entrar com um pedido de anulação das eleições. 

A partir daí, começou a grande articulação política. Foi colocado nesta Câmara um alicerce, 

representado pelo então Deputado Eduardo Cunha. Dela também participaram os partidos 

liderados pelo PSDB; parte do Judiciário, liderado por Moro, em Curitiba; a banda empresarial, 

liderada pela FIESP; e a maioria da mídia, liderada pela Rede Globo. 

A pergunta é a seguinte: quando a crise vai acabar? Por mais que o Governo tente fazer um 

esforço para mostrar aumento de 1% na economia, todos sabem que isso não é aumento. 

Apenas um setor da economia deste País se beneficiou do clima e pôde produzir mais, o da 

agricultura. Mesmo assim, esse não é um saldo suficiente para se poder comemorar. 

O Plano Safra, que foi lançado na semana passada e comemorado pelo Governo, não tem 

nenhuma novidade. Os recursos são os mesmos, os juros são os mesmos. Ora, nós estamos 

vivendo num país em que todos os produtos agrícolas baixaram de preço, e o custo de 

produção aumentou. Então, as taxas de juros deveriam ser menores. Deveriam ser menores. 

Basta ver o preço do café, do cacau, da soja, do milho, do arroz, do gado. Em qualquer 

atividade econômica, os preços despencaram. E muitos preços baixaram porque a própria 

população brasileira já não consegue mais consumir. 
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Na semana atrasada, eu estive no Município de Floresta do Araguaia, o maior produtor de 

abacaxi do Brasil. No ano passado, uma unidade da fruta era vendida por 1 real e 50 centavos. 

Agora eles a estão vendendo por 50 centavos. Essa produção é levada para os grandes 

centros consumidores, como São Paulo e Rio de Janeiro. E por que lá os produtores a estão 

vendendo por 90 centavos? Não é porque baixou o preço da unidade, é porque aquele que 

comprava três frutos hoje não compra nenhum e quem comprava cinco compra um. Então, o 

povo brasileiro já não consegue consumir mais como consumia no período dos Governos Lula 

e Dilma. 

Então qual é a receita? Como é que podem provar que a economia vai melhorar? O Governo 

corta gastos nas políticas públicas. O Congresso aprovou o limite de gastos por 20 anos. Nós 

há mais recursos sendo gastos em obras públicas, para asfaltamento de rodovias, construção 

de ferrovias, de hidrovias, de aeroportos. Essa economia em que era injetado dinheiro público, 

do BNDES, ao deixar de existir, deixa de gerar emprego na ponta. 

Nós estamos vivendo, portanto, um momento bastante complicado, até porque o grande 

debate, desde o mensalão até aqui, é o financiamento de campanha, o financiamento 

empresarial. Deixou de haver o das empresas, mas ainda existe o da pessoa física. Sendo 

assim, aquele que tem muito dinheiro tem muito dinheiro para gastar em eleição. 

Quanto à verdadeira reforma para se resolver tudo isso, que seria, ou melhor, é a reforma 

política, parece-me que não se consegue chegar a um consenso nesta Casa. Pelo menos até 

agora, não existe consenso a respeito de um modelo de reforma política diferente, que nos 

possibilite disputar as eleições de 2018, que estão bem aí. 

Eu quero ver como é que a sociedade brasileira, o eleitor brasileiro vai entender tudo isso, se 

aqui não encaramos, de uma vez por todas, no momento em que deveria ser encarada, a 

reforma política. Pelo contrário, estamos aqui discutindo reformas para arrochar ainda mais o 

povo brasileiro. 

Felizmente parece que a reforma da Previdência perde força, sobretudo depois da denúncia 

relativa aos 500 maiores devedores da Previdência. Hoje, uma empresa sozinha deve mais de 

2 bilhões, e todas essas empresas juntas devem mais de 100 bilhões à Previdência Social. 

Então, que moral tem o Governo, que moral têm os meios de comunicação que estão dizendo 

que é preciso arrochar a classe trabalhadora, em favor da sobrevivência da Previdência Social, 

se a sonegação mostra claramente que apenas as 500 empresas que mais devem a ela lhe 

devem mais de 100 bilhões? Qual é a vontade, qual é a decisão deste Governo na direção de 

combater a sonegação, de arrecadar dos devedores, de transformar a tabela do Imposto de 

Renda numa tabela progressiva em que quem ganha menos paga menos e quem ganha mais 

paga mais? 

Nós precisamos aproveitar este momento para implementar no Congresso Nacional uma 

reforma política que nos permita moralizar a eleição já de 2018, para não haver essa compra 

eleitoral com dinheiro público e com dinheiro privado, sem legalização. É esse o debate que 

veremos acontecer hoje à noite no TSE. 

É lamentável que não encontremos aqui um consenso que nos permita votar imediatamente 

uma reforma política no Brasil. 

________________________________________ 
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O SR. RAFAEL MOTTA (PSB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, 

Deputada Mariana Carvalho, neste minuto que me cabe, eu gostaria de mais uma vez me 

posicionar contrariamente à famigerada reforma da Previdência, esperando que ela não seja 

apreciada neste Plenário.  

Mas eu não poderia deixar de reconhecer o esforço que algumas categorias têm feito em 

relação à sua inclusão nesta reforma. Estivemos com a categoria das mulheres que fazem a 

segurança em nosso País, as delegadas. Estive também com os agentes penitenciários, que 

foram brutalmente excluídos dessa reforma. E hoje estivemos com os funcionários da ABIN, 

categoria de suma importância, que tem uma insalubridade muito grande e também deve ser 

contemplada na reforma da Previdência. No entanto, mais uma vez estou me posicionando 

contrariamente à reforma.  

Deputada Mariana Carvalho, também não poderia deixar de registrar a presença de alguns 

Vereadores e Prefeitos potiguares aqui, porque são os Vereadores e os Prefeitos que estão 

nos Municípios, em contato direto com a população.  

Para concluir, registro a presença do Prefeito Dr. Thiago, de Carnaubais; do ex-Prefeito Brenno 

Queiroga, de Olho d´Água do Borges; do Vereador Robson Carvalho, de Natal; do ex-Prefeito 

Dedezinho, de Major Sales; e, em especial, do Prefeito Joaz, da querida cidade de Extremoz, 

que é um jovem em revelação na política potiguar.  

Obrigado.  

________________________________________ 
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Apreensão do orador ante a instabilidade política reinante no País. Defesa de discussão pela 

Casa da proposta de reforma previdenciária. Realização da 1ª Marcha de Osasco pelos 

guardas civis municipais. Valorização da categoria.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

agradeço a deferência de V.Exa. 

Queria registrar a nossa preocupação com essa instabilidade toda do Governo e com a 

questão relativa à reforma da Previdência. 

Nós queremos discutir em plenário a reforma da Previdência, para recuperar as regras de 

transição; definir a questão pensão; também a questão da cumulatividade da aposentadoria 

com pensão de até 2 salários mínimos, o que é um absurdo; resolver a questão dos 

aposentados por invalidez; garantir a situação dos agentes penitenciários e também resolver a 

questão dos guardas civis municipais, que fizeram um grande encontro na Primeira Marcha de 

Osasco, na semana passada - aproveito para mandar um abraço ao Naval e ao Comandante 

Menezes pela grande concentração. 

Sr. Presidente, sem dúvida nenhuma, para resolver a crise na segurança pública pela qual 

passamos neste País, precisamos valorizar as guardas civis municipais, para que façam o 

chamado policiamento comunitário, que já está previsto no Estatuto Geral das Guardas 

Municipais, a Lei nº 13.022, de 2014, e só falta ser cumprido. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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Lançamento da Frente Parlamentar Suprapartidária pelas Diretas Já. Repúdio às propostas 

governamentais de reforma trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, acontece neste momento no Salão Negro da Câmara dos Deputados o 

lançamento da grande Frente Parlamentar Mista por Diretas Já.  

Todos os partidos de oposição, agregados agora ao PSB, estão lá reunidos. Estão lá dezenas 

de Parlamentares e entidades. Para o Brasil inteiro, está sendo transmitindo o que está vindo 

da rua. Tivemos duas grandes manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a 

participação de mais de 100 mil pessoas. Por isso, estamos aqui para saudar essa iniciativa e 

para dizer que neste momento de enorme crise política, em que temos um Governo por um fio, 

cercado de delações, julgado no TSE, acossado pelo Supremo Tribunal Federal, este mesmo 

Governo corrupto, ilegal, imoral e golpista quer continuar votando reformas que significam, na 

prática, esmagar direitos dos trabalhadores e precarizar o trabalho, como aconteceu com a 

votação da reforma trabalhista no Senado ontem. 

Eles querem acelerar a reforma trabalhista criando novidades como a "pejotização" e, 

certamente, acabando com o trabalho com carteira assinada. Com isso, vai reduzir muito a 

própria arrecadação da Previdência Social. Nós estamos aqui para dizer exatamente isso. 

Um estudo do IPEA publicado na Folha de S.Paulo mostra que, mantidos os 25 anos de 

contribuição, nós vamos ter a seguinte situação: apenas 1% das mulheres mais pobres e 10% 

dos homens sem ensino fundamental conseguirão se aposentar - 1% das mulheres e 10% dos 

homens. O principal fator para que isso ocorra é a exigência dos 25 anos de contribuição. 

Os economistas Marcelo Medeiros e Rodrigo Coelho, do IPEA, usaram os dados do próprio 

INSS para provar que, se for aprovada a idade mínima de 65 anos para aposentadoria, apenas 

58% dos homens e 41% das mulheres conseguirão se aposentar aos 65 anos. Com essa 

reforma, nós estamos eliminando o direito à aposentadoria para metade da população. 

Foi feito um levantamento dos números da Previdência Social e constatou-se que 80% das 

pessoas que se aposentaram no ano passado não chegaram aos 25 anos de contribuição. Ou 

seja, tudo o que está acontecendo. A extrema direita, a mídia brasileira e o mercado financeiro 

querem com Temer ou sem Temer fazer reformas para o mercado financeiro. E nós estamos 

aqui para dizer exatamente o contrário. Fora Temer! Diretas já! Não às reformas que esmagam 

os direitos dos trabalhadores brasileiros! Isso aqui é uma perversidade. Por isso, há 

mobilização do povo pelo Fora, Temer e pelas Diretas já imediatamente. 

Saudamos o lançamento dessa grande frente de oposição. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo no 

último domingo, dia 4 de junho, a respeito de um estudo sobre a reforma da Previdência 

desmonta completamente o discurso do Governo e escâncara aquilo que já falamos aqui 

centenas de vezes, a reforma atinge em cheio os mais pobres. Para se ter a ideia, o estudo 

aponta que apenas 1% das mulheres e 10% dos homens sem ensino fundamental conseguirão 

se aposentar com as novas regras. 
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O principal fator para isso será a exigência de 25 anos de contribuição para se aposentar. A 

questão é óbvia, os mais pobres ou de menor escolaridade são os mais prejudicados pela forte 

informalidade que temos no mercado de trabalho brasileiro, o que acaba dificultando as 

contribuições regulares. 

O estudo em questão foi conduzido pelos economistas do IPEA Marcelo Medeiros e Rodrigo 

Coelho. Usaram como base os dados do próprio INSS de 2014, ano em que a taxa de 

desemprego ficou em torno de 7%. Com a piora das condições econômicas nos anos 

seguintes, a situação tende a ser ainda pior. 

Segundo o levantamento, apenas 58% dos homens e 41% das mulheres vão conseguir 

acumular, aos 65 anos, o tempo de contribuição de 25 anos. A redução da idade mínima para 

as mulheres para 62 anos, que no projeto original era de 65, não muda, segundo os 

pesquisadores, as conclusões da pesquisa, uma vez que, se as mulheres não conseguiriam 

aos 65 anos contribuir por 25 anos, isso muito menos ocorreria aos 62 anos. 

Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo, hoje os números da Previdência 

Social mostram que quase 80% das aposentadorias por idade concedidas em 2015 foram para 

trabalhadores que não chegaram aos 25 anos de contribuição que serão exigidos pela reforma. 

Esses dados também apontam os mais pobres como os mais atingidos pela mudança. 

A informalidade e a alta rotatividade no emprego são chagas que atingem principalmente as 

mulheres, que no mercado de trabalho ocupam posições bastante instáveis, como diaristas, ou 

são obrigadas a deixar o mercado formal para cuidar dos filhos. 

Esse quadro tende a se agravar caso a Reforma Trabalhista também seja aprovada, por que 

apesar de trazer a promessa de incorporar quem está na informalidade, o principal fator da 

reforma será facilitar a dispensa de mão de obra, barateando para o empresário a alta 

rotatividade e a sazonalidade do trabalho empregado. A reforma também permite a 

"pejotização", criando condições para se burlar com maior facilidade a contribuição 

previdenciária. 

Hoje, embora exista a contribuição para os informais com o plano simplificado de recolhimento 

de 11% sobre o salário mínimo, a renda baixa acaba fazendo com que o trabalhador opte pelo 

imediato sem condições de manter contribuições regulares para a Previdência. Essa tendência 

tende a se agravar com as novas regras, uma vez que a possibilidade de aposentadoria se 

tornará algo ainda mais inatingível. 

O estudo aponta que os que terão mais chances de se aposentar são justamente os de maior 

escolaridade e de maior renda, nesses, que são a minoria da sociedade brasileira, os índices 

chegam próximo de 100% para homens e 98% para mulheres. Ou seja, os que ainda terão 

alguma chance são os mais ricos. 

Ao contrário do que diz a falaciosa propaganda do Governo, paga com recursos públicos e que 

invade os lares de todo o País no rádio e na televisão, a reforma da Previdência não combate 

distorções e nem tampouco combate a desigualdade. Pelo contrário, a reforma vai aprofundar 

de forma cabal a desigualdade em nosso País. Para milhões que ficarão sem aposentadoria só 

restará a assistência social, a ajuda de familiares ou a mendicância. 

Como alerta o próprio pesquisador Marcelo Medeiros: "é importante que seja uma reforma que 

leve em consideração o fato de o Brasil ser um País incrivelmente desigual. Em outras 

palavras, a responsabilidade social tem que andar de mãos dadas com a responsabilidade 

fiscal". 
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É preciso que fique claro para a sociedade brasileira que o relatório aprovado pela Comissão 

Especial da Reforma da Previdência nesta Casa não cumpre nem mesmo a responsabilidade 

fiscal, quanto a mais a social. Cortar a aposentadoria de milhões terá consequências diretas no 

consumo e na arrecadação, com severos impactos negativos na economia como um todo. Ou 

seja, a tentativa de combater um suposto déficit pode aumentar esse déficit, pode elevar as 

taxas de sonegação ou simplesmente tirar da contribuição milhões de trabalhadores que não 

terão a aposentadoria como um horizonte possível. 

Vivemos uma enorme crise política no nosso País. Em meio a prisões, delações e julgamentos, 

o Governo insiste em manter a pauta das reformas. Tem os que defendem que o Temer pode 

cair, que pode acontecer qualquer coisa, desde que sigam a pauta das reformas. É certo que a 

reforma da Previdência perdeu força no Congresso, que há uma forte oposição popular, apesar 

de toda a campanha midiática do Governo e dos principais órgãos de comunicação, mas 

precisamos seguir alerta. As reformas são as principais promessas de Temer ao mercado, e se 

não for mais dele, continuará sendo da maioria deste Congresso conservador, para tentar 

chancelar alguma saída com o apoio do capital financeiro para a crise em que se meteram. Por 

isso, é decisivo continuar o debate com a população, esclarecendo os principais pontos da 

reforma e de como ela é perniciosa para o povo brasileiro. 

Com o avanço da reforma trabalhista no Senado está claro que mesmo em meio à crise eles 

não desistem. Pelo contrário, é no momento de perda de representação política e parâmetros 

éticos das principais instituições que se tornam mais fáceis as rapinagens, tal a bancada 

ruralista aproveitando o momento para fazer avançar sua pauta de retrocessos ambientais. 

Por isso, ganhou ainda mais importância a greve geral marcada pelas centrais e movimentos 

sociais para o dia 30 de junho. É preciso uma grande mobilização para derrotar de vez as 

reformas e apontar um novo caminho para o país com Diretas Já! 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Participação do PDT no ato de lançamento da Frente Parlamentar Suprapartidária pelas 

Diretas Já. Equívoco da decisão da Câmara dos Deputados de cassação do mandato de ex-

Presidenta da República. Comprometimento do mandatário da Nação com o grande capital 

econômico. Posicionamento do orador contrário às propostas governamentais de reformas 

constitucionais. Apoio à proposta de emenda à Constituição sobre a realização de eleições 

diretas para a Presidência da República.  

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, eu gostaria de registrar que o PDT acaba de participar do lançamento da 

Frente Parlamentar da sociedade civil em defesa das eleições diretas. 

Nós temos a responsabilidade política neste momento de construir esse debate e fortalecer, na 

Casa, o sentimento e a necessidade de aprovarmos a PEC que trata de eleições diretas já. 

Nós sabemos que não há melhor juiz do que o povo brasileiro para ajudar a escolher os rumos 

do nosso País neste momento difícil a que chegamos e em que o Brasil se encontra. É 

necessário entender que todas as dificuldades vividas e que nós estamos travando aqui 

decorrem da falta de sensibilidade da própria classe política e dos agentes que estão aqui no 

dia a dia, que deveriam estar mais do que nunca sensibilizados e sintonizados com a vida real 

lá fora, com as pessoas. A vida acontece de verdade dentro dos Municípios. 

Já faz tempo que a sociedade vem tolerando, que ela vem aguardando uma posição desta 

Casa e do Congresso Nacional como um todo no sentido de ajudar a construir soluções 

concretas para que possamos sonhar com um Brasil mais inclusivo, um Brasil mais justo, um 

Brasil que não retire direitos conquistados e que sirva de referência para o mundo lá fora. 

É bem verdade que em muitas áreas nós conseguimos avançar, mas em outras nós 

fracassamos. Quando eu digo nós, refiro-me a todos, à política. Nós conseguimos fracassar.  

É preciso que nós tenhamos a humildade de entender isso e devolver ao povo a oportunidade 

de escolher o seu representante. "Ah, é um golpe. Não está previsto na Constituição." Srs. 

Deputados, muito maior e muito mais grave foi o que esta Casa fez ao cassar uma Presidente 

da República que não tinha cometido crime de responsabilidade. E, por muito menos - menos 

mesmo -, apearam-na do poder, do cargo, e fizeram o que fizeram: instalaram no lugar dela o 

seu Vice-Presidente - este, sim, já é concreto que cometeu crime de responsabilidade; há 

dezenas de pedidos nesta Casa, e não se tem aqui sequer uma sinalização para se discutir 

esses crimes, ou possíveis crimes, cometidos contra o povo brasileiro por meio do exercício do 

mandato. 

Retirar o direito do nosso aposentado e do nosso trabalhador com a reforma trabalhista e a 

previdenciária, é isso o que precisa ser duramente apontado como golpe, porque nós sabemos 

que a chapa eleita pelo povo brasileiro não disse que iria fazer reforma profunda para retirar 

direito de trabalhador e de aposentado. 

É preciso lembrar que o grande golpe é nós não fazermos valer o que está na Constituição - 

por exemplo, cobrar impostos sobre as grandes fortunas. As políticas que estão sendo 

implantadas são dirigidas simplesmente para os grandes. Dinheiro a rodo para pagar juros, 

para pagar conta da dívida externa e para pagar banqueiro, nós temos aqui demais; mas 

dinheiro para investimentos, em especial para a saúde, nós sabemos que não temos, porque o 

pouco que existe ainda foi congelado para os próximos 20 anos. Este, sim, é o grande 

problema. 
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Chegamos ao ponto de ver o Presidente desta Casa dizer que, acima de tudo, estão as 

reformas. Que equívoco, porque, acima de tudo, está o povo brasileiro! 

Por isso, hoje, essa Frente nasce forte, integrada por Parlamentares de vários partidos - 

inclusive da base do Governo. O PDT, o PCdoB, o PT, o PSB, o PSOL, Rede e vários 

Senadores da República estavam lá, todos juntos, participando desse ato de civismo e altivez. 

Convidamos V.Exas. para dar um único direito ao povo brasileiro, o mais importante, que é o 

direito ao voto, o direito às "Diretas já", o direito de escolher o seu representante. 

E nós, senhores, temos a responsabilidade de entender que o povo chegou ao seu limite. Para 

isso, basta consultar as pesquisas que estão aí: 90% do povo brasileiro é a favor das diretas, é 

a favor de que lhes devolvam o direito de votar e de escolher o seu representante. 

Portanto, vamos instalar a PEC das Diretas e aprovar a matéria, para propiciarmos ao povo o 

direito de escolher o seu representante. 

Era o que tinha a dizer.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Criação de Frente Parlamentar Suprapartidária pelas Diretas Já. Desestruturação do Estado 

brasileiro pelo Governo Michel Temer. Posicionamento da oradora contrário às reformas 

trabalhista e previdenciária. Propostas da Frente Brasil Popular para reversão da crise política 

vigente no País. Defesa de votação pela Casa da proposta de emenda à Constituição sobre a 

realização de eleições presidenciais diretas.  

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje à tarde, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, 

realizamos um ato de grande relevância para a democracia brasileira. Esse ato plural foi 
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coordenado por uma frente ampla e teve como coordenador inicial o Senador João Capiberibe, 

alguém que foi injustiçado há muito pouco tempo e comprovou a veracidade daquilo que dizia.  

O ato de hoje ergueu a bandeira das "Diretas já", não como uma bandeira panfletária, não 

como uma bandeira utilizada apenas para passar o tempo em meio ao caos que se instalou na 

política nacional. O ato foi significante, porque traduziu essa bandeira das "Diretas já" como 

algo viável e concreto, como única maneira de devolver ao timoneiro da democracia - S.Exa. o 

povo - a condução do processo para salvar a nossa jovem democracia brasileira.  

Essa democracia foi golpeada, e o golpe não parou apenas no afastamento por meio do 

impeachment da Presidenta eleita. O golpe floresceu em todo o processo de desmonte do 

Estado brasileiro. O primeiro ato foi quebrar a exclusividade da PETROBRAS na exploração do 

pré-sal. Dali em diante as coisas aconteceram de maneira torpe, de maneira vil. 

A agenda que o Sr. Michel Temer implementa é cruel e ultraliberal; é uma agenda que retira 

direitos consagrados há mais de meio século aos trabalhadores brasileiros. A reforma 

trabalhista aniquila a Justiça do Trabalho, arrebenta a organização sindical brasileira, 

desorganiza o mecanismo e a arquitetura do trabalho; transformará a terceirização e o trabalho 

intermitente em elementos cotidianos, banalizando a vida e o futuro dos trabalhadores. 

Em relação à reforma da Previdência, a crueldade maior, não se consegue unificar sequer a 

bancada do governo golpista, que não pôs a matéria em votação até hoje porque não tem os 

308 votos para tal. Mas é preciso chamar a atenção do povo brasileiro. Nas entranhas do 

Congresso Nacional, alguns fazem a ladainha contra a democracia e contra as eleições diretas. 

Articulações de natureza artimanhosas estão sendo conduzidas no sentido de que a agenda 

seja mantida. 

Nós do PCdoB não concordaremos com a manutenção dessa agenda. De maneira clara 

defendemos em nossos documentos: "Fora, Temer" e "Diretas já". A nossa expectativa é que 

só o povo nas ruas, na greve do dia 30, mobilizando a sociedade brasileira, e essa mescla 

política que hoje visitou esse ato aqui no Salão Nobre serão capazes de dar um futuro estável 

à Nação brasileira e de tomar de volta aquilo que em 1 ano o Governo do Sr. Michel Temer 

conseguiu arrancar - ou tenta ainda arrancar com as reformas - da Nação brasileira. 

A Frente Brasil Popular lançou dez propostas para o Brasil sair da crise. Então, não há neste 

momento uma ação sem proposta, uma ação tresloucada ou apenas eloquente e discursiva. A 

nossa visão é que as diretas têm como ser construídas com a luta do povo.  

Por isso achamos que V.Exas. devem abrir bem os ouvidos. O povo já disse que não quer 

reforma da Previdência, que não quer reforma trabalhista. O povo tem dito, alto e bom som, 

que quer eleições diretas e que não aceita Temer: 1% de popularidade! É uma vergonha ter um 

impostor no Palácio do Planalto, cuja grande ação foi fazer um convescote no subsolo do 

Palácio do Jaburu para garantir os seus interesses e os interesses do seu grupo. 

Por isso, é necessário que esta Casa se conscientize e tire de pauta a reforma da Previdência. 

Vamos pautar a PEC das Diretas, na terça-feira, na CCJ, aprová-la e trazê-la para o plenário, 

para que o povo brasileiro possa saber o que cada um e cada uma pensam acerca do 

processo de condução política deste País.  

Entendemos que temos que votar essa PEC das Diretas. E é necessário explicar ao Brasil por 

que foi aceito um pedido de impeachment contra uma Presidenta, em que se prova depois - 

está sobejamente comprovado - que houve inclusive pagamento para que o golpe 

acontecesse, houve inclusive um forjar de crime que não existiu; e por que, até o exato 



 

1605 
 

momento, os pedidos de impeachment para o Sr. Michel Temer não foram postos em 

apreciação no plenário desta Casa.  

Por isso, "Fora, Temer".  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 6/13/2017 - 43 BENEDITA DA SILVA-PT -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade ao Prof. André Couto, diante de constrangimento imposto a seu filho em 

supermercado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Realização de mobilizações 

populares a favor do afastamento do Presidente Michel Temer e da realização de eleições 

presidenciais diretas, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e Salvador, Estado da 

Bahia.  

________________________________________ 

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

duas situações me trazem a esta tribuna. 

A primeira é o fato de que o movimento por diretas já está crescendo nas ruas. Depois do 

recente resultado do TSE, nós temos razões de sobra para dizer "Não!", "Chega de Temer", 

"Diretas já!". 

Com esse objetivo, houve atos em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

onde houve um show, com mais de 50 mil pessoas, e também Salvador, que fez aquela festa 

espetacular, maravilhosa do "Fora, Temer!", "Diretas já!" Isso está crescendo em todo o Brasil.  

Nós queremos dizer que, no dia 30, além dos atos que tem ocorrido nos Estados e Municípios, 

novamente haverá uma greve convocada pelos trabalhadores, porque são contra as reformas 

de Governo e querem diretas já. Estamos aqui para prestar nossa solidariedade à população e 

para apoiar os atos que estão acontecendo em todo o Brasil. 

A segunda situação que me traz à tribuna, Sr. Presidente, refere-se ao Prof. André Couto, 

educador de 38 anos de idade. Ele viu seu filho ser vítima de discriminação. O seu filho 

Everton, de 12 anos, o acompanhou, no sábado, ao Supermercado Princesa - faço questão de 
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dar o nome - em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, perto da General Glicério. Como é 

costume de toda a criança colocar balas, colocar chocolates, dentro do carrinho dos pais. Esse 

menino pediu ao seu pai, que já estava fazendo o pagamento de suas compras, que colocasse 

também em suas compras um chocolate, um Kinder Ovo. 

Sabem o que aconteceu com esse menino? Quando ele chegou ao caixa, não constava o valor 

do chocolate. E o pai disse: "Enquanto estou aqui pagando, vá lá e troque. Veja qual tem o 

preço e traga." Quando o menino estava se dirigindo até o seu pai, foi abordado pelo guarda do 

supermercado, que arrancou o chocolate da mão dele e o estava levando para fora. O pai, que 

estava acabando de pagar as compras, olhou para trás e viu que o filho estava sendo enxotado 

do supermercado. Naquele momento, ele pediu que fosse chamada a gerência para atendê-lo. 

Como professor e educador, ele constatou que seu filho sofreu um constrangimento. Ele estava 

ali para pagar o chocolate. O seu filho não pegou o chocolate e saiu do supermercado. O seu 

filho estava indo até ao seu pai para que ele pagasse o chocolate. 

Essas coisas acontecem constantemente. Talvez pelo fato de esse menino ser negro isso 

tenha acontecido mais rápido ainda. 

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar registrada aqui a minha solidariedade ao Prof. André 

Couto. Que esse episódio nunca mais volte a acontecer! É preciso que esse fato seja 

contestado. Assim ele fará. 

Muito obrigada. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o movimento por diretas já, que tem como objetivo 

afastar Michel Temer da Presidência da República e realizar novas eleições ainda este ano, no 

dia de ontem, deu mais um importante passo. 

Após os atos realizados no Rio de Janeiro e São Paulo, com mais de 100 mil pessoas, em 

cada cidade, neste último domingo, foi a vez de Porto Alegre, que contou com mais de 50 mil 

gaúchos no Parque da Redenção, e Salvador, que lotou o Farol da Barra com mais de 100 mil 

pessoas. 

Foi mais um domingo em que o povo brasileiro ocupou ruas e praças e externou, mais uma 

vez, a sua indignação contra o golpe, as reformas e essa ilegítimo e desacreditado Presidente 

Michel Temer. 

Aproveito esse espaço para adiantar que outras cidades estão se organizando para a 

realização de novos atos e também para dizer que, além disso, no próximo dia 30 de junho, o 

País irá parar novamente em nome da greve geral contra as reformas trabalhista, 

previdenciária, contra a terceirização indiscriminada, pelo "Fora, Temer!" e em defesa das 

Diretas já! 

Era o que eu tinha a dizer. 

Obrigada. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

154.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 12/06/2017-17:42 

Publ.: DCD - 6/13/2017 - 54 ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à votação no plenário da proposta de reforma 

previdenciária aprovada pela respectiva Comissão Especial.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero deixar registrada a minha avaliação a respeito da reforma da Previdência. 

Na verdade, essa questão que vem sendo colocada em relação à crise política do Governo faz 

com que essa reforma acabe "subindo no telhado", entre aspas, como se diz. 

Nós continuamos lutando, no sentido de impedir que aquela que saiu da Comissão Especial 

possa ser votada em plenário, garantindo, sem dúvida nenhuma, a possibilidade das regras de 

transição; da revisão das questões relativas à aposentadoria por invalidez; a pensão, que não 

pode ser nesse patamar que está fixado; a cumulatividade de pensão, com aposentadoria de 

dois salários mínimos; a não inclusão das atividades de risco das Guardas Civis e dos agentes 

do segurança e socioeducativos, uma luta muito grande que travaremos em plenário, quando 

for o caso, para resolver. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita do orador ao Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

gostaríamos que fosse divulgado no programa A Voz do Brasil que, no último domingo, tivemos 

a oportunidade de estar presente em várias cidades da região sul do Estado de Sergipe e, em 

especial, na cidade de Tomar do Geru. 

Quero parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na pessoa da nossa querida 

Presidenta Daniela; o Presidente do CONDEM, na pessoa do nosso querido companheiro 

Nunes, sindicalista estadual e liderança municipal; o nosso Presidente da Câmara Municipal; 

todos os Vereadores, na pessoa do Márcio, pelo grande debate, na assembleia de 

trabalhadores e trabalhadoras, sobre a situação atual do Brasil e as reformas que se 

encontram no Congresso Nacional. 

Eu ouvi com muita clareza os diretores do movimento sindical rural e todos os que lá estavam 

presentes debatendo sobre as reformas que se encontram neste Congresso Nacional e o papel 

da bancada federal do Estado de Sergipe. Esse sindicato, a Câmara de Vereadores e o próprio 

Prefeito do Município visitaram todos os Deputados Federais e Senadores. Cobram medidas 

firmes e fortes na defesa do direito da classe trabalhadora. Cobram firmeza na não aprovação 

da reforma trabalhista, que está no Senado, e na não aprovação por esta Casa da reforma da 

Previdência. Todos sabem que não se trata de reforma da Previdência, mas de acabar com a 

Previdência pública e entregá-la aos bancos e aos setores privados. 

Parabenizo o povo de Tomar do Geru, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todos os 

trabalhadores e as trabalhadoras e a juventude, que lá estiveram presentes no último domingo, 

num grande debate a par de todos os assuntos nacionais. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Contrariedade à proposta governamental de reforma previdenciária. Defesa do afastamento do 

Presidente Michel Temer e da convocação de eleições diretas para a sucessão presidencial. 

________________________________________ 

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

Presidente, Srs. Deputados, quero, neste momento, manifestar mais uma vez a minha posição 

contrária à reforma da Previdência, contrária a esta pauta da maldade encaminhada aqui no 

Congresso Nacional, liderada pelo PMDB e pelo PSDB. 

Enquanto esses partidos se articulam e dificultam a possibilidade da aposentadoria dos 

trabalhadores, dos mais necessitados, dos pequenos, dos pés descalços, assistimos à 

articulação do PSDB e do PMDB para garantir uma mala de dinheiro de 2 milhões para o 

Presidente do PSDB, o Senador Aécio Neves; de 500 mil reais por semana, Sr. Presidente, 

para o Michel Temer; e de 500 mil reais para o Eduardo Cunha, que está na cadeia, 

significando uma aposentadoria de 2 milhões por mês. Enquanto isso, propõem uma pauta 

para impedir que o trabalhador e a trabalhadora possam se aposentar. 

Por isso, Sr. Presidente, registro a nossa posição contrária a essas reformas, sobretudo a 

nossa posição exigindo eleições diretas.  

Eleições diretas! Eleições diretas! 

Fora, Temer!  

Essa tem que ser a nossa luta aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados. 

Temos que mobilizar a sociedade, para que possamos dar um basta a essa situação 

provocada por esse Governo ilegítimo, esse Governo sem voto, esse Governo liderado pelo 

PSDB e pelo PMDB, que levam o nosso País ao fundo do poço. 

Portanto, Sr. Presidente, queremos eleições diretas!  

Fora, Temer! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Solicitação aos Deputados de aprovação da Emenda nº 135, apresentada à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 287, de 2016, a respeito da alteração das regras da seguridade 

social, relativa à extinção da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos 

servidores públicos aposentados, a chamada contribuição de inativos. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho hoje a 

esta tribuna pedir aos nobres pares especial atenção a uma emenda apresentada à Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que trata da reforma da Previdência. 

Falo da Emenda nº 135, de autoria do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que propõe a extinção 

gradual da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas. 

Esta emenda tem o mesmo conteúdo da Proposta de Emenda à Constituição nº 555, de 2006, 

que está pronta para a pauta do Plenário desde 2010, tendo por várias vezes recebido o apoio 

majoritário dos Líderes partidários. 

Para se ter uma ideia da importância desta PEC, de 2010 para cá mais de 420 Deputados 

pediram a inclusão desta matéria na pauta de votações. 

Considero uma verdadeira injustiça que uma pessoa passe uma vida inteira de trabalho 

dedicado ao serviço público, contribuindo integralmente para a Previdência e, quando 

finalmente se aposente, tenha que continuar contribuindo o restante de sua vida. 

Falo por todos, mas especialmente pelos aposentados e pensionistas do meu Estado do Acre. 

Segundo o Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas - 

MOSAP, o Brasil é o único país no mundo que obriga os aposentados a continuarem 

contribuindo depois da aposentadoria. 

Além disso, trata-se de uma perversidade, pois o montante arrecadado com esses descontos é 

irrelevante para o total da arrecadação, constituindo menos de um décimo percentual do 

Orçamento Geral da União. 

Esse é um verdadeiro absurdo que precisamos corrigir urgentemente, Sr. Presidente. Daí meu 

integral apoio à emenda proposta pelo nosso colega Arnaldo Faria de Sá, para a qual peço o 

apoio de todos os demais Parlamentares. 

Como o Relator da reforma não acatou a emenda, embora esteja em consonância com os 

anseios da sociedade brasileira, vamos precisar fazer um destaque em plenário. 

O Brasil precisa valorizar, precisa respeitar, precisa cuidar daqueles que passaram sua vida 

inteira laboral contribuindo religiosamente com a Previdência e que, depois, ao se aposentarem 

com salários pequenos, ainda têm essa obrigatoriedade de, pelo resto da vida, continuar 

contribuindo. Ressalto, ainda, que essa contribuição se dá no período em que mais precisam 

de dinheiro para comprar medicamentos e para sua manutenção. 

É este o nosso apelo, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de ato de protesto contra as propostas de reformas trabalhista e previdenciária, em 

Salvador, Estado da Bahia. Congratulações aos novos dirigentes da Central dos Trabalhadores 

do Brasil - CTB, na Bahia. Participação em manifesto de trabalhadores da empresa Petróleo 

Brasileiro S/A - PETROBRAS, contra a gestão do Presidente Pedro Parente. Congratulações 

ao Governador Rui Costa pela inserção de trabalhadores no mercado formal. 

________________________________________ 

O SR. DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, no último dia 11, domingo, Salvador foi às ruas: cem mil pessoas protestaram 

contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e contra o desmonte do Estado 

nacional. 

Na oportunidade, o André Lima, da BAHIAGÁS, fez essa camisa, mostrando sua indignação 

com as reformas da Previdência e trabalhista, e isso foi uma manifestação importante. 

Quero destacar a participação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB, 

que fez também o seu congresso e mudou sua Presidência na Bahia: Pascoal Carneiro 

assumiu a Presidência da CTB, no lugar do companheiro Aurino Pedreira, que fez um grande 

trabalho e foi um dos grandes responsáveis pela manifestação. 

Meus parabéns à nova e à antiga diretorias da CTB da Bahia pelo grande trabalho! 

Sr. Presidente, participei ontem de uma grande manifestação dos trabalhadores da 

PETROBRAS para denunciar o que Pedro Parente está fazendo com a empresa. Pasmem: o 

mercado doméstico de combustível está sendo amplamente aberto para as multinacionais. Nós 

passamos de 240 milhões de litros, em fevereiro, para 419 milhões de litros de gasolina 

importada, em abril - de 240 para 419! O diesel passou de 564 milhões de litros para 811 

milhões de litros. As dez refinarias do Brasil, que podem produzir 2 milhões de barris por dia, 

estavam produzindo 95% da sua capacidade e hoje devem produzir apenas 75% dela. 

Enquanto isso, o Brasil amplia a exportação de óleo cru. 
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Sr. Presidente, esta é a estratégia do Sr. Pedro Parente: transformar o Brasil em mero 

exportador de produto primário. Voltamos à velha chaga colonialista de exportador de produto 

primário, sem valor agregado. Essa foi a denúncia que os petroleiros fizeram ontem, na porta 

da PETROBRAS.  

Como Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da PETROBRAS, estive junto com os 

petroleiros, com a Federação Única dos Petroleiros - FUP e com o Sindicato dos Petroleiros da 

Bahia, denunciando a política do Sr. Pedro Parente, que está entregando a estrutura de 

produção de petróleo e gás do Brasil e internacionalizando essa área que é fundamental para o 

desenvolvimento nacional. 

Por último, Sr. Presidente, solicito que seja dada ampla divulgação pelos meios de 

comunicação desta Casa a pronunciamento em que comemoro o resultado obtido pela 

Secretária do Trabalho, Emprego e Renda, Olívia Santana, junto com o Governador da Bahia: 

houve 82% a mais de contratações de captações de emprego, ou seja, passou-se para 5.907 

trabalhadores e trabalhadoras no mercado formal. 

Parabéns ao Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador - CETRA, a todos 

os seus funcionários e ao Governador Rui Costa por esse grande êxito! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar com alegria que, apesar do momento 

de crise no País, a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, comandada 

pela Secretária Olívia Santana, conseguiu inserir 5907 trabalhadores e trabalhadoras no 

mercado formal. 

O resultado é 82,2% maior do que o registrado pelo serviço no mesmo período do ano anterior 

e o melhor desempenho entre os meses de maio, desde 2014. 

A Capital baiana lidera o número de contratações, com 1.174 postos de trabalho ocupados. Os 

demais Municípios da Região Metropolitana de Salvador respondem por 31% do resultado. No 

interior, os destaques são para Teixeira de Freitas (544 contratados), Juazeiro (371 

contratados), Guanambi (346 contratados) e Jequié (273 contratados). 

Assim, quero parabenizar a Secretária Olivia Santana e o Governador Rui Costa pelo 

compromisso incansável em gerar emprego e renda em nosso Estado. 

Obrigado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Impossibilidade de aprovação da proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

conversei há pouco com o Deputado Arthur Oliveira Maia, Relator da reforma da Previdência, e 

mostrei a S.Exa. que é praticamente impossível a aprovação dessa PEC. 

Na verdade, é possível se admitirem algumas alterações, como uma regra de transição para os 

servidores. Há a questão da pensão, que está deixando a pensionista muito prejudicada; da 

cumulatividade da aposentadoria com a pensão, havendo dois salários, o que é um absurdo; 

da aposentadoria por invalidez; da atividade de risco dos agentes penitenciários e 

socioeducativos; e dos guardas-civis municipais. Essas são questões para as quais temos que 

encontrar uma solução. Precisamos conversar sobre isso e superar essas dificuldades. 

Sem dúvida nenhuma, não podemos, simplesmente, por causa da crise econômica e agora 

cumulativamente com a crise política, jogar a responsabilidade em cima do trabalhador, do 

aposentado e da pensionista. 

Esses que querem fazer isso que vão todos para o inferno, que é o que merecem, Sr. 

Presidente! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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contrário à terceirização de mão de obra. 
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O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Manato, eu queria 

aproveitar a oportunidade para alertar a sociedade brasileira sobre os debates que nós 

estamos enfrentando nesta Casa. 

Se é verdade que, de um lado, há toda uma discussão acerca dos ilícitos cometidos pelo 

Presidente golpista Michel Temer, por outro, nós precisamos também ter clareza de que as 

matérias que atacam de forma frontal o direito de trabalhadores e trabalhadoras continuam 

sendo tratadas e encaminhadas nas duas Casas Legislativas, na Câmara e no Senado. Nós 

não podemos permitir que isso continue acontecendo. 

O Senado, na semana passada, na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovou por 14 votos 

a 11 a reforma trabalhista, que significa retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras do 

nosso País. 

Eu tenho falado, por onde tenho andado, que a reforma trabalhista é, na verdade, o fim do 13º 

salário, o fim das férias, o fim do descanso semanal remunerado, o fim do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço.  

E nós, Deputados e Senadores, que temos o nosso salário pago em dia, que recebemos o 13º 

salário no final do ano, que temos uma condição financeira diferenciada em relação à da 

maioria do povo trabalhador deste País, não podemos permitir que essas reformas aconteçam, 

trazendo prejuízos tão grandes a trabalhadores e trabalhadoras. 

Nós temos também aqui na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, que continua 

tramitando. Alguns acham que ela parou, que a crise política tem impedido o andamento, a 

tramitação dessas matérias aqui na Casa. Não é verdade.  

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nós precisamos nos rebelar contra essas reformas. Nós 

precisamos dialogar com a nossa base, dialogar com a sociedade brasileira, que não quer 

aposentadoria aos 65 anos, que não quer ter que contribuir por 49 anos para poder se 

aposentar com proventos integrais. 

Nós precisamos dialogar com a sociedade brasileira, com as trabalhadoras e com os 

trabalhadores do nosso País para compreender as necessidades do nosso povo, que quer, 

sim, mais emprego; que quer, sim, mais democracia; que quer, sim, mais condições de 

trabalho; que quer dizer "não" à precarização; que quer dizer "não" às terceirizações e que não 

aceita ter a sua Previdência surrupiada da forma como está sendo por este Governo golpista. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, como protesto e alerta à sociedade brasileira, 

porque essas medidas continuam tramitando nesta Casa.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Professor 

Victório Galli, é uma satisfação vir à tribuna neste período do Grande Expediente e nesta 

sessão comandada por V.Exa., importante representante do nosso querido Mato Grosso.  

 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu queria pedir que aquilo que for apresentado aqui no 

Grande Expediente não apenas fosse registrado nos Anais da Casa mas também divulgado 

amplamente pelo programa A Voz do Brasil, porque eu pretendo falar sobre a Previdência. 

No momento em que o Brasil coloca no Congresso Nacional uma proposta de reforma da 

Previdência, eu estou aqui atendendo, primeiro, a um desafio que recebi na Comissão Especial 

da Reforma da Previdência, por conta do Relator e do próprio Presidente, quando debatemos 

lá essa proposta. Na minha visão, a proposta de reforma previdenciária do atual Governo é 

completamente ineficiente, é completamente insuficiente para o futuro do Brasil e vem 

carregada dos mesmos erros, Deputado Professor Victório Galli, a que nós assistimos em 

outros Governos que tentaram repetir essa mesma fórmula de transferir para a sociedade, para 

os ombros dos trabalhadores, a responsabilidade sobre a questão das contas públicas e da 

Previdência.  

Lembro que o Ministro Padilha, quando veio à Comissão Especial da Reforma da Previdência, 

deixou muito claro que, dentro de 2 ou 3 anos, se não for feita uma reforma, o Governo, por 

conta da lei do teto, que nós aprovamos aqui, não vai ter margem para gastos discricionários. 

O que significa isso? O Governo não vai poder gastar o dinheiro dos nossos impostos como ele 

quiser. Ele vai ter que ficar limitado, pelos comandos constitucionais.  

Outra coisa disse o Ministro, o que demonstra claramente que essa proposta do atual Governo 

é completamente insuficiente. Os próprios técnicos do Governo dizem que, daqui a 7 anos, vão 

ter que fazer uma nova reforma.  

Eu sempre defendi, na Comissão Especial e nesta tribuna, que nós precisamos, ao tratarmos 

da Previdência, olhar para a frente, olhar para o futuro das pessoas, porque Previdência é uma 

coisa muito séria. Mexe na vida, na alma de cada cidadão e de cada cidadã, e nós temos que 

ter muito respeito quando trabalhamos com essa questão. 

Queria dizer também que a proposta da aposentadoria fásica, que vou apresentar aqui, mais a 

Poupança Individual de Aposentadoria - PIA, surgiu, vamos dizer assim, na Comissão Especial 

através de uma apresentação feita num seminário internacional. E eu quero fazer uma 

referência muito especial a uma publicação desta semana, na Revista Brasileira de 
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Previdência, sobre poupança individual de aposentadoria, que é um dos temas que nós vamos 

apresentar aqui ao longo desta exposição, sobre a Previdência fásica, pois ela compõe esse 

mecanismo. Faço uma homenagem aqui a Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, 

Professor de Economia e Finanças da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e 

pesquisador do Centro de Estudos em Seguridade - CES; a Arthur Bragança de Vasconcellos 

Weintraub, Professor de Direito Atuarial e Previdenciário da UNIFESP; e a Giuseppe Ludovico, 

Professor de Direito Previdenciário e Trabalhista da Universidade de Milão e pesquisador do 

CES. Tive a honra, também, de, junto com esses três extraordinários profissionais e 

pesquisadores, poder dar a minha contribuição, esta ideia que vou desenvolver aqui com cada 

um daqueles que estiverem nos acompanhando. 

Sr. Presidente, antes de entrar diretamente no tema, eu queria pedir uma especial atenção do 

atual Governo, talvez do próprio Ministro Henrique Meirelles, para que ouça com bons ouvidos 

o que nós vamos expor aqui, porque a proposta que trazemos respeita o trabalhador e a 

trabalhadora, não mistura as coisas e pode oferecer, através de uma modificação da estrutura 

previdenciária brasileira, um caminho importante para a retomada do crescimento sustentável 

no nosso País. 

Gostaria, também, já que nós temos um Governo que provavelmente caminhe até o final do 

ano que vem para cumprir com a sua responsabilidade constitucional, de chamar a atenção de 

dois gabinetes em especial, porque eu acho que eles terão muito a ver com o futuro do Brasil. 

O primeiro gabinete é o do Capitão Deputado Jair Bolsonaro, que nós vemos aparecer em 

todas as pesquisas como forte candidato a ser o sucessor do atual Governo no cenário 

brasileiro. O outro gabinete é o do Senador Alvaro Dias, por quem tenho profunda admiração e 

respeito, e deverá, muito provavelmente, lançar a sua pré-candidatura à Presidência da 

República. É um Parlamentar sério, experiente, por quem tenho, como disse, grande estima e 

respeito. 

E gostaria que todas as demais alternativas que vão ser oferecidas nas eleições do ano que 

vem pudessem dar um pouco de atenção ao que apresento aqui, despindo-se das 

considerações ideológicas, por conta de a questão Previdência não ser um tema em que 

devamos misturar ideologia política. Nós devemos, na verdade, olhar para a vida e para a 

condição de vida dos seres humanos, das pessoas que compõem a sociedade de cada país, 

quando debatemos um tema de tanta relevância. 

Eu queria chamar a atenção, ainda no aspecto crítico, quanto à atual proposta. A atual 

proposta, além das suas imperfeições, padece de um DNA complicado e equivocado, que é 

misturar assistência com Previdência. São coisas completamente diferentes. 

A Previdência tem origem no sistema contributivo. Contribui-se para se ter um resultado. A 

assistência social, que deve existir, é aquela mão que é estendida pela sociedade, através do 

Estado, Deputado Professor Victório Galli, àqueles menos favorecidos, pela vida, pela sorte, 

seja lá por que situação. Um dado real é que aqueles seres humanos precisam de um apoio, 

precisam de uma assistência. 

No Brasil, essa mistura, que todos os Governos fizeram, entre Previdência e assistência social 

fez com que o motorista de ônibus, a empregada doméstica, a faxineira, o pedreiro, o mineiro 

acabem pagando por aqueles que têm menor condição e que, portanto, precisam da extensão 

da mão do Estado. Não é justo que se faça assistência social, no Brasil, com o dinheiro dos 

mais pobres, com o dinheiro dos mais humildes, que, através da sua força e do seu esforço, 

querem ter uma aposentadoria digna. 
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Por que eu me empolgo quando falo da aposentadoria fásica e todos os que têm contato com a 

aposentadoria fásica ficam entusiasmados? Por que ela respeita a condição física e humana 

das pessoas, tratando de aposentadoria. 

Muito sinteticamente, o que ela representa? Ela representa o seguinte: haveria um teto de até 

quatro salários mínimos, com uma conformação similar à que nós temos hoje no Brasil no 

Regime Geral da Previdência. Mas ela trabalha com o conceito de que aqueles que têm 

atividade braçal mais destacada, aqueles que trabalham na agricultura, homem ou mulher, 

aqueles que trabalham na construção civil vivem uma situação de stress orgânico muito 

grande. Quando chegam à fase dos 50 anos, e principalmente a partir dos 55 anos, Deputado 

Professor Victório Galli, eles já não têm, pelo desgaste, a mesma capacidade laboral. Isso é 

cientificamente comprovado. 

Cito, por exemplo, o pescador, que vive no mar, o pedreiro, a faxineira. Quando chega a essa 

faixa etária dos 50 anos, o pedreiro já não tem mais a capacidade de levantar oito ou dez 

muros por dia. Talvez ele consiga levantar quatro. A senhora que vive de faxina não consegue 

mais limpar duas ou três casas por dia. Ela consegue limpar, quando muito, uma única casa.  

Por que a aposentadoria fásica é sensível a essa condição humana? Porque ela permite que, 

se há trabalho braçal que leve a esgotamento físico, a pessoa que o pratica, a partir dos 55 

anos, que tem a sua capacidade orgânica diminuída, Sr. Presidente e aqueles que estão nos 

acompanhando em casa, já receba do sistema um quarto do salário mínimo, por exemplo. 

Isso permitiria que o trabalhador reduzisse a sua condição laboral, mas recebendo uma 

sustentação do sistema. Quando chegasse a 60 anos, ele receberia 50% do salário mínimo. 

Isso se daria assim, sucessivamente, até o trabalhador atingir a integralidade do salário mínimo 

ou do valor correspondente à contribuição que fez ao longo do tempo. 

Então, em breves palavras, a aposentadoria fásica tem a característica de respeitar, de 

maneira adequada, com sensibilidade, a condição humana dos mais humildes. 

Por que eu me preocupo com isso? Porque tem que ficar claro para nós que 80% de tudo o 

que se recebe em termos de aposentadoria no Brasil - os dados são oficiais - está na faixa dos 

quatro salários mínimos. 

Eu queria lembrar que Previdência é contribuição. E, por isso, o INSS tinha que ser blindado 

contra ingerência política. Ele tinha que estar completamente separado. 

Muitas vezes se fala da importância, para a economia, de que o Banco Central seja 

independente. No caso da Previdência pública brasileira, por exemplo, deveria haver um 

tratamento todo diferenciado. Deveria haver uma blindagem contra a influência política no que 

se refere aos órgãos que cuidam diretamente da Previdência no Brasil. 

É importante lembrar que o conceito da aposentadoria fásica é aplicado aos trabalhadores 

braçais, a essas pessoas às quais nos referimos - homens e mulheres da agricultura, 

mineração, pesca, construção civil. Nós estamos falando daqueles que, quando chegam aos 

55 anos de idade, têm menos força, menos energia do que aquele que tem melhores 

condições para exercer a sua atividade, como ar condicionado, etc. 

Da mesma maneira, seria muito importante se ter claro que, se os mais ricos querem ganhar 

mais... E isso não tem nada de errado. Aliás, a evolução e o progresso do mundo se devem a 

essa justa ambição de uma remuneração melhor. Mas isso não pode ser feito a expensas dos 

mais pobres, nem das gerações futuras. Os trabalhadores braçais não podem arcar, como já 

disse aqui, com os custos assistenciais dos excluídos. É evidente que isso não é aceitável. 
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Por essa razão é muito importante que o INSS se transforme num órgão impermeável à 

ingerência política. Dessa forma todos os trabalhadores ganhariam uma aposentadoria fásica. 

E, caso queiram contribuir com mais, se criaria um mecanismo. No sistema que nós estamos 

propondo, o da aposentadoria fásica, o teto seria de até quatro salários mínimos - algo 

assemelhado ao que existe hoje no Regime Geral de Previdência. Para aqueles que têm a 

possibilidade de acumular mais ou ganhar mais, nós sugerimos que isso seja feito não através 

de fundos, como é a proposta que veio do Governo anterior, no caso do FUNPRESP, que eu 

vou abordar, ou através do que é proposto nas entrelinhas da reforma da Previdência que está 

aí. Não. Nós propomos que seja feito o que chamamos de Poupança Individual de 

Aposentadoria - PIA. E por que caracterizamos isso como poupança? Porque a poupança é 

algo que todo brasileiro e toda brasileira sabe que é seguro. Todo brasileiro e toda brasileira 

sabe que ninguém bota o dedo, que ninguém desvia a poupança de ninguém. 

Então, na reforma proposta pelo Governo atual, quem quiser ganhar mais tem que ir para 

fundos de pensão. Qual é a história dos fundos de pensão no mundo e no Brasil? Corrupção, 

desvio, malversação... Perguntem aos funcionários dos Correios o que eles acham do 

POSTALIS hoje, por exemplo, ou aos funcionários do Banco do Brasil, com a PREVI, ou aos 

da PETROBRAS, e assim sucessivamente.  

Se nós analisarmos o FUNPRESP, criado nos Governos Lula e Dilma para os servidores 

públicos, veremos que ele é um retumbante fracasso. O FUNPRESP foi criado em 2012, 

passou por aqui e pelo Senado. Ele foi instituído em fevereiro de 2013 e hoje é um sistema 

praticamente falido. Em março deste ano, 40.883 era o total dos participantes do FUNPRESP, 

com patrimônio de 483 milhões de reais. Mesmo que o Governo dobrasse tudo o que foi 

depositado pelos funcionários, o FUNPRESP continuaria sendo um retumbante fracasso.  

Faço uma comparação. Sem nenhum incentivo - e lembro que, no caso do FUNPRESP, o 

Governo deposita o mesmo valor que é depositado pelo servidor -, o Tesouro Direto tem 1,3 

milhão de participantes. Foram registrados 70 mil novos participantes em março de 2017, 

sendo que 50 mil são mulheres, ou seja, 70% dos novos investidores. E por que isso 

acontece? Porque o sistema tem credibilidade, porque o sistema apresenta segurança com 

algum grau de remuneração. É a mesma coisa que nós queremos propor ao Brasil através do 

PIA - Poupança Individual de Aposentadoria. 

Os atuais planos abertos de previdência privada também não são alternativa para o Brasil. Em 

uma significativa parcela dos casos, as taxas anuais de gestão e de administração, como em 

PGBL - Plano Gerador de Benefícios Livres ou VGBL - Vida Gerador de Benefícios Livres, são 

indevidamente altas. O percentual justo estaria próximo a 5%.  

Então, nós temos alternativas para a geração de poupança no Brasil que não são atrativas 

para a população. Por isso nós apresentamos, então, o PIA, uma alternativa coerente, 

moderna, dentro de um conceito brasileiro de poupança, que tem muito sucesso. O Plano 

Individual de Aposentadoria, ou Poupança Individual de Aposentadoria, teria portabilidade - o 

cidadão leva para onde quiser -, e haveria seguramente uma disputa entre as instituições 

financeiras e, aí, uma remuneração adicional. Caberia ao Governo apenas fazer o lastro, 

garantir que aquela poupança está assegurada.  

Nós teríamos, com a aposentadoria fásica e com a Poupança Individual de Aposentadoria, o 

sistema nocional, ou seja, o cidadão, a cidadã, desde o primeiro até o último dia de 

contribuição, saberia exatamente com quanto contribuiu - primeiro na aposentadoria fásica, 

depois na poupança -, de tal forma que haveria absoluta transparência e absoluta segurança 

para o cidadão e para a cidadã. E aí nós teríamos algo extraordinário, Presidente Professor 

Victório Galli: faríamos uma reforma da Previdência que iria corrigir os problemas do Brasil, que 
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daria, inclusive, condição para o próprio Governo melhorar as suas contas públicas, mas nós 

respeitaríamos as pessoas, valorizaríamos o esforço braçal dos mais humildes e traríamos ao 

Brasil o estímulo para gerar poupança interna.  

Um dos graves problemas brasileiros é que temos uma média de poupança de 15% do PIB. 

Isso é insuficiente para manter o crescimento brasileiro sustentável. Uma faixa, talvez, de 4% 

seria razoável. O Brasil, para crescer 4%, precisa ter algo em torno de 20% de poupança 

interna sobre o PIB. Nós não temos isso.  

A Poupança Individual de Aposentadoria - PIA, que é uma conta de cada indivíduo para 

melhorar a sua aposentadoria final, se ele contribuiu durante a vida toda, por 20 anos, por 30 

anos ou por 35 anos, seria um incentivo à economia brasileira, porque, o Brasil passando a ter 

algo em torno de 20% de poupança - os especialistas acham que pode chegar até 25% do PIB 

em 1 década; imaginem! -, o custo do dinheiro desabaria. O Brasil reduziria dramaticamente a 

dependência do capital externo. O Brasil melhoraria seu câmbio, porque não teria a 

dependência de balizar seu câmbio pela atratividade, para eventuais aplicações no País. 

Vejam que a aposentadoria fásica, proposta pelo CES, e a PIA teriam a solução respeitosa 

para com o cidadão, para com a sociedade, em relação à questão Previdência, e 

representariam para o Brasil uma alavancagem econômica extraordinária, na medida em que a 

poupança interna seria exponencialmente desenvolvida, gerando os recursos que não temos 

hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para fazer os investimentos de que o Brasil 

precisa. Falo de geração de novas tecnologias, de compra de máquinas e equipamentos, de 

ampliação de áreas produtivas. Teríamos uma reforma da Previdência que alavancaria a 

economia brasileira. Teríamos uma economia muito mais avançada. 

Sr. Presidente, é importante lembrar que em algum momento o Brasil vai voltar a crescer. As 

pessoas voltarão a ficar otimistas, vamos voltar a ter investimentos e, quando isto ocorrer, com 

a PIA - Poupança Individual de Aposentadoria - implantada no Brasil, nós poderemos ter o 

quê? Nós poderemos ter queda na taxa de juros, nós poderemos ter aumento do grau de 

investimento sobre o PIB, quem sabe 22% ou 23% do PIB, ou seja, o Brasil teria uma nova 

onda de crescimento e desenvolvimento, de ascensão social e econômica, principalmente das 

camadas menos favorecidas, com a volta do pleno emprego, com a inserção de milhões de 

pessoas no mercado consumidor brasileiro. 

Isso é possível, isso já foi experimentado em outros países e pode ser, com serenidade e 

tranquilidade, aplicado no nosso País. 

O Brasil, Sr. Presidente, tem uma pirâmide demográfica muito similar à da Itália na década de 

90. Caso não haja reformas técnicas e cientificamente adequadas, essa mudança demográfica 

pela qual o País passará poderá ocasionar angústia social nos cidadãos mais pobres, 

justamente naqueles que não podem se organizar.  

É por isso que a resposta, o remédio para esse risco está contido na brilhante proposta 

desenvolvida pelos Profs. Abraham, Arthur e Giuseppe, do Centro de Estudos em Seguridade. 

Eles trouxeram essa contribuição ao Brasil. 

Temos uma chance histórica de fazer uma reforma previdenciária não só eficiente, mas 

também, volto a dizer, respeitosa com as pessoas, com o trabalho das pessoas, que possa dar 

segurança às pessoas. Aqueles trabalhadores mais humildes, cujo grau de esforço físico na 

atividade é maior, teriam, precocemente, ou seja, aos 55 anos, condições de começar a se 

preparar para a aposentadoria sem abdicar de ter a sua atividade.  
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Essa proposta seria algo equilibrado e apontaria, principalmente, na direção de valorização e 

respeito ao esforço humano. É por isso que eu acho que a proposta de aposentadoria fásica é 

muito atraente: porque ela é humana, completamente diferente daquilo que foi apresentado por 

outros Governos e pelo atual Governo. Ali não há humanidade, ali há desumanidade, ali há 

desrespeito pela vida das pessoas e pela história das pessoas. Por essa razão, eu continuo e 

continuarei me posicionando contra essa reforma medíocre, pouco inteligente e insuficiente 

proposta pelo atual Governo, que está espelhada naquilo que outros Governos já 

apresentaram. 

Trago, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e aqueles que nos acompanham, a 

proposta da aposentadoria fásica, para mostrar que, dentro do Brasil, valendo-se de 

experiência internacional, homens e mulheres, brasileiros de boa vontade têm propostas 

inteligentes. São propostas que podem não apenas equacionar, de maneira humana e 

respeitosa, volto a dizer, a grave questão previdenciária brasileira. Elas ainda trazem como 

ponto alto desta reforma uma ideia que alavancaria o desenvolvimento presente e futuro do 

Brasil. 

A reforma fásica protegerá até 80% dos trabalhadores, porque são aqueles que ganham quatro 

salários mínimos. E, a partir disso, seria através da Poupança Individual de Aposentadoria, um 

sistema que chamamos de PIA, um sistema nocional, similar ao italiano, que dará 

transparência e governança no âmbito dos valores sagrados - vou repetir, Sr. Presidente, 

valores sagrados - com que as pessoas contribuem para a sua aposentadoria. 

É isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que eu queria trazer a este Plenário. Peço que 

a Casa dê ampla divulgação a este trabalho. 

Àqueles que querem mais detalhes, Sr. Presidente, eu vou pedir que acessem, no site da 

Revista de Previdência Brasileira, o trabalho chamado Poupança Individual de Aposentadoria - 

PIÁ. Ele traz a assinatura dos eminentes Profs. Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub 

e Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, da UNIFESP, e Giuseppe Ludovico, da 

Universidade Milão. E há a modesta contribuição que dei a este trabalho e esta apresentação 

que faço aqui. 

O Brasil precisa de um novo caminho que respeite as pessoas. Que a reforma da Previdência 

seja utilizada por um governo inteligente - parece-me que não é o caso deste que está aí neste 

momento; que a reforma previdenciária respeite as pessoas e possa alavancar o 

desenvolvimento brasileiro, com a geração de poupança interna através da Poupança 

Individual de Aposentadoria. 

Essas ideias, Sr. Presidente, estão disponíveis e foram geradas dentro do Brasil, por 

brasileiros, com a contribuição da Universidade de Milão, italiana, com a contribuição da 

Universidade de Harvard. Mas elas são gestadas aqui dentro por uma inteligência nacional que 

está disponível. 

Por essa razão, eu concluo dizendo que espero que o atual Governo olhe com mais atenção 

para essa proposta e que aqueles que vão disputar eleição no próximo ano levem em 

consideração esse caminho. 

Não acredito que este Governo tenha condição de fazer a reforma da Previdência, mas o 

próximo terá que fazer. Que seja feita, então, com a aposentadoria fásica, junto com a 

Poupança Individual de Aposentadoria! Isso resolve a questão da Previdência e principalmente, 

Presidente Professor Victório Galli, incentiva a poupança brasileira, fazendo o Brasil voltar a 

crescer e a fazer felizes os brasileiros e as brasileiras. 
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Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Professor Victório Galli) - Muito bem, Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMO LÍDER 

DISCURSO 
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Sumário 

Contrariedade à aprovação das propostas governamentais de congelamento, por 20 anos, das 

despesas públicas e dos investimentos do Estado brasileiro; de terceirização; e de reformas 

trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

iniciar esta fala em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores com uma afirmação 

histórica do nosso líder Che Guevara, que hoje faria aniversário: "Sonha e serás livre de 

espírito... Luta e serás livre na vida". É com esta frase que eu inicio o meu pronunciamento 

dizendo que o Parlamento brasileiro está diante de uma grande encruzilhada.  

Muitos aqui podem achar que eu vou falar da crise política que está estabelecida no País. Mas 

não é a isso que me refiro. A encruzilhada que está colocada para este Parlamento diz respeito 

exatamente ao seu relacionamento com o povo, com aqueles homens e mulheres que, através 

do voto, a cada 4 anos, aqui depositam as suas expectativas, as suas esperanças, os seus 
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sonhos de poder ser livres, de poder almejar um futuro melhor para seus filhos, para suas 

famílias.  

Nós deste Parlamento fomos legitimamente escolhidos para representar os interesses do povo 

perante os interesses dos grandes capitais, perante os interesses do próprio Executivo, perante 

os interesses do Judiciário, perante os interesses das elites. O povo, que vota e que elege os 

Parlamentares, os Deputados e Deputadas e os Senadores e Senadoras, a cada 4 anos, 

deposita aqui as suas expectativas de poder ter uma vida melhor. 

Vejam a encruzilhada em que estamos: depois do golpe que foi aplicado a uma Presidenta 

legitimamente eleita por 54 milhões de votos, a pauta que tem surgido para este Parlamento é 

a pior possível, não é uma pauta de interesse do povo, não é aquela pauta que foi votada e 

eleita legitimamente pelas urnas de 2014.  

Nós estamos num Parlamento que tem se acovardado diante dos interesses das elites deste 

País. Vou citar aqui apenas quatro matérias, quatro iniciativas tomadas pelo Executivo e 

carimbadas aqui dentro deste Parlamento, pelas mãos daqueles que não têm compromisso 

nenhum com a maioria do povo trabalhador.  

A primeira dessas iniciativas é o congelamento das despesas públicas e dos investimentos do 

Estado brasileiro por 20 anos. Nós vamos sofrer as consequências dessa medida - que foi 

votada aqui na Câmara e no Senado e aprovada e sancionada pelo Presidente golpista - daqui 

a 3 ou 4 anos, quando a saúde, quando a educação, quando a infraestrutura, quando as 

políticas sociais estiverem completamente sucateadas, quando os Municípios estiverem sem 

condição de atender as demandas do nosso povo, as demandas dos nossos trabalhadores e 

trabalhadoras.  

Foi um absurdo a aprovação de tal projeto por esta Casa Legislativa. 

A segunda iniciativa é aquela que liberou as terceirizações de forma indiscriminada no País, 

permitindo que as atividades-fim das empresas também pudessem ser terceirizadas. Daqui a 2 

ou 3 anos, nós não vamos ter mais empresas-mães no Brasil. Haverá, sim, um conjunto de 

pequenas empresas descompromissadas e sem pagarem os direitos trabalhistas de forma 

adequada aos seus trabalhadores e trabalhadoras, haverá uma precarização enorme das 

relações de trabalho.  

Pois este Parlamento aqui também foi capaz de aprovar uma medida tão impopular e contra os 

interesses da sociedade e do povo como esse projeto que liberou as terceirizações. 

Agora estamos enfrentando já no Senado - porque a Câmara dos Deputados já o fez e já votou 

- o projeto que trata da reforma trabalhista, que vai acabar com a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e que vai retirar qualquer proteção ao trabalhador e à trabalhadora do nosso 

País. É um absurdo que os Deputados que aqui estão, que têm o seu salário garantido em dia, 

que têm condições salariais diferentes das do restante da classe trabalhadora, tenham votado, 

com tanta tranquilidade, um projeto que traz tantos males e que vai acabar com o emprego 

formal no nosso País, como esse que agora esta tramitando lá no Senado Federal.  

Nós precisamos nos rebelar contra essa situação. 

E a última iniciativa é a proposta que tramita aqui na Câmara dos Deputados chamada de 

reforma da Previdência. Vejam vocês que reforma é essa que querem fazer: quem apresentou 

essa proposta de reforma da Previdência que estamos discutindo hoje, aqui no Congresso 

Nacional e na Câmara dos Deputados, não conhece a realidade do povo brasileiro. Ele nunca 

esteve dentro de uma fábrica e acompanhou o trabalho de um trabalhador na boca do forno, ou 
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de um trabalhador batendo chapa, ou de um trabalhador na montagem de um automóvel ou de 

um veículo. Ele nunca esteve na propriedade de um agricultor familiar, que começa a trabalhar 

aos 10 ou 11 anos de idade e, quando chega aos 50 anos, já não tem mais condições de 

trabalhar com a mesma vitalidade que tinha quando jovem. O cidadão que pensou nessa 

reforma da Previdência não conhece o esforço realizado por um agricultor para colocar na 

mesa a comida que o alimenta e que alimenta a sua família. 

Eles ainda se utilizam de argumentos falsos para dizer que a Previdência é deficitária. Mentira! 

Mentira! Mentira! A Previdência no Brasil não é deficitária, a Previdência é superavitária. Ela só 

é deficitária porque o Governo não cumpre com a sua parte, porque o Governo não dá a 

contribuição que deveria dar ao sistema de Seguridade Social e, todos os anos, aprovado 

também por este Parlamento - este ano, pior ainda -, retira 30% das despesas vinculadas para 

pagar outras despesas, para pagar serviços da dívida, para pagar recursos e juros aos 

banqueiros, aos capitais financeiros internacionais.  

É dessa forma que o povo está sendo tratado pelo Governo golpista.  

Mas o que me produz indignação maior é o fato de que este Parlamento - que, no passado, se 

dedicava a votar matérias de interesse da sociedade, a defender os interesses da maioria da 

população, a permitir que aqui fossem votadas matérias que dialogavam diretamente com os 

interesses do povo trabalhador do País - hoje se submete aos interesses da elite, hoje se 

submete aos interesses da Avenida Paulista, hoje se submete aos interesses dos capitalistas e 

daqueles que não têm compromisso absolutamente nenhum com o seu povo e com a sua 

gente, a não ser auferirem lucros, aumentando, com isso, o seu capital. 

Portanto, eu quero deixar aqui este grito de indignação e de apelo aos Srs. Parlamentares, 

Deputados e Deputadas desta Casa. Não vamos permitir que este Congresso se acovarde 

frente às elites! Não vamos permitir que este Congresso retire direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras do País, porque estamos aqui para defender os interesses da maioria da 

população! Nós fomos eleitos para defender a maioria do povo trabalhador deste País. Nós 

fomos eleitos para defender os mais humildes e os mais pobres, aqueles que necessitam 

efetivamente da defesa e da proteção do Estado brasileiro.  

O Parlamento brasileiro, do jeito que tem se apresentado nos últimos meses, não está 

cumprindo o seu papel de defender o povo brasileiro, os trabalhadores e trabalhadoras do 

País. Eu espero que essa posição mude e que voltemos a cumprir com o nosso papel 

institucional de aqui representar os interesses maiores do povo do nosso querido Brasil.  

Meu Presidente, era isso que eu queria deixar consignado, pedindo que seja divulgado por 

todos os veículos de comunicação da nossa Casa. 

Muito obrigado. 
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proposta de reforma previdenciária. Críticas ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar 

Mendes. Razões da exoneração da Profa. Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi do cargo de 

Superintendente do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal 
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Serviços Hospitalares - EBSERH. 

________________________________________ 

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

empresas de Deputados e Senadores devem 372 milhões de reais à Previdência - 73 

Deputados Federais e 13 Senadores estão ligados a grupos que devem à Previdência Social. 

O Governo golpista se esquece de ir buscar quase meio trilhão de reais de devedores e 

sonegadores do INSS, inclusive de Parlamentares. 

Parlamentares, em grande medida, estão sendo precificados. Há uma etiqueta de preço no 

Parlamentar, é como se ele estivesse nas prateleiras dos supermercados com um preço 

definido, e, partir daí, é abordado pelo Palácio do Planalto para que se aprove nesta Casa a 

reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência Social. 

Realmente nós estamos vivenciando um regime de exceção. Nós estamos vivenciando um 

regime de exceção quando um Ministro do Supremo Tribunal Federal se sente no direito de 

dizer, como se Luiz XIV fosse - sem o brilho de Luiz XIV -, que "a lei sou eu, o Estado sou eu". 

Apropria-se da condição de julgar processos que têm como escritório de defesa o escritório do 

qual participa a sua própria esposa; acha-se no direito de desqualificar os seus pares; acha-se 

no direito de ter mais de 2 milhões de reais de patrocínio desse grupo J&F, cujos próprios 

representantes desvendaram todo um processo de corrupção e de promiscuidade entre o 

público e o privado. E mais de 2 milhões de reais vão para a sua escola, a escola de que é 

empresário, e não deveria ser; é sócio, era sócio pelo menos até 2016, e não poderia ser 

porque exige-se dedicação exclusiva para condição de Ministro, podendo-se apenas acumular 

esta atividade com a de magistério. 

Então, eu diria que, realmente, neste País, o fascismo, o desprezo, o cinismo, a hipocrisia se 

institucionalizaram, tanto é que nós tivemos, recentemente, a demissão da Superintendente do 

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, que 

hoje é regido pela EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 
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A demissão ocorreu depois que essa Superintendente esteve aqui numa audiência pública, 

promovida por esta Parlamentar, para discutirmos os caminhos tomados pela EBSERH, para 

avaliarmos se a Empresa, ao ter os hospitais universitários, não estaria ferindo a própria 

autonomia universitária que lutamos tanto para construir. 

Nós lutamos muito neste País! Lutamos muito para termos direito a eleições diretas, que nos 

foram tiradas há 1 ano, em 2016. Lutamos tanto para termos a democracia, o Estado 

Democrático de Direito, que o Sr. Gilmar Mendes e tantos outros ferem todos os dias. Lutamos 

tanto para termos instrumentos de controle; e vemos todos os dias tantas denúncias de 

corrupção envolvendo, inclusive, aquele que está na Presidência da República, corrupto 

inconteste. 

A Superintendente do Hospital Universitário de Alagoas teceu algumas críticas, nessa 

audiência pública, em nome do próprio hospital, para defendê-lo, para defender o corpo de 

trabalhadores, os servidores e as servidoras. Ela disse que todos eles deveriam ir para o 

Regime Jurídico Único, e tantas outras coisas, utilizando-se dos espaços, que foram 

arrancados neste País, em que se pode exercer a liberdade de opinião e de pensamento. 

E ela foi exonerada - foi exonerada! - sem que fosse consultada a Reitora da Universidade, o 

que revela dois aspectos: primeiro, a autonomia universitária, realmente, está ferida com a 

EBSERH; segundo, a liberdade de expressão neste País está ferida. Ela é tratada com gás de 

pimenta, com balas de arma letal e com balas de borracha. 

Registro minha solidariedade à Superintendente do Hospital. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é lamentável e absolutamente nefasta a forma como 

este Governo ilegítimo e corrupto trata os trabalhadores e trabalhadoras deste País. Manifesto 

nesta oportunidade o meu veemente repúdio à exoneração da Superintendente do Hospital 

Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas - UFAL, 

Profa. Dra. Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi, exonerada do cargo mediante portaria 

publicada no dia 7 de junho de 2017, no Diário Oficial da União. 

É público e notório que a exoneração se configura numa clara retaliação à professora, 

ocorrendo 1 semana após ela ter participado de audiência pública na Comissão de Seguridade 

Social e Família desta Casa, no dia 30 de junho de 2017, debate este proposto a requerimento 

desta Parlamentar. Durante a audiência pública, a Superintendente fez críticas ao desmonte da 

saúde pública e à gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. 

Na ocasião, Fátima Siliansky ressaltou que, após 4 anos de criação da EBSERH, é possível 

avaliar esse modelo de gestão nos hospitais-escolas. Destacou que os hospitais continuam 

funcionando devido aos recursos públicos e que a empresa vem descumprindo reiteradamente 

o contrato com a UFAL. Sugeriu, ainda, uma emenda constitucional para proteger os 

funcionários da EBSERH, integrando-os no Regime Jurídico Único. 

Pois bem, o fato é que as verdades expressadas pela valorosa Superintendente incomodaram 

o Presidente da EBSERH, Kléber Morais, nomeado pelo Governo ilegítimo de Michel Temer, 

que a exonerou numa clara atitude de perseguição política e grave afronta à autonomia 

universitária. Uma exoneração que cheira a uma indevida intervenção, que se presta a 

aprofundar ainda mais o processo de desmonte dos serviços públicos. 
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Nomeada pela Reitora Valéria Correia, integrante da Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde - que venceu as eleições para a reitoria da UFAL -, Fátima Siliansky conquistou avanços 

significativos no diálogo com os trabalhadores e na busca pela resolução democrática dos 

conflitos e problemas do hospital. Em completo contraste com a gestão anterior do HUPAA, a 

Superintendência vinha efetivamente buscando criar um ambiente democrático, com constante 

diálogo com os sindicatos, sempre valorizando o Conselho Consultivo e de transparência na 

gestão. 

A exoneração de Fátima é um duro golpe à autonomia universitária prevista no art. 207 da 

Constituição Federal de 1988. Por este princípio, as universidades passam a dispor de 

autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, o que significa que a 

criação de cursos, ou a definição de linhas de pesquisa, por exemplo, bem como a sua 

estruturação interna devem se guiar pelas características próprias e não podem sofrer 

interferências. As universidades têm suas instâncias decisórias. 

Sr. Presidente, a atitude da Direção da EBSERH merece o mais absoluto repúdio desta Casa, 

pois representa um escárnio escancarado à liberdade de expressão e de manifestação de 

opiniões, ideias, pensamentos pessoais, sem ameaças de retaliações ou censura por parte do 

Estado, daqueles que o representam e da sociedade, prevista como direito fundamental no art. 

5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. 

Uma interferência desse nível é inadmissível sob todos os aspectos. Ela é a marca, sobretudo, 

da malfadada política do Governo Federal que busca perpetrar o desmonte do sistema de 

saúde, a partir da redução drástica de recursos para os hospitais públicos. 

 

Num gesto de solidariedade à gestora e colega, os trabalhadores da UFAL, em assembleia, 

repudiaram a exoneração e realizaram uma ocupação da Superintendência do Hospital. Em 

nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas - SINTUFAL fez um 

chamado "a todos os trabalhadores da UFAL para lutarem incansavelmente, lançando mão de 

todos os instrumentos legítimos de luta, contra essa absurda ingerência". 

Por isso, Sr. Presidente, para além de reiterar aqui a importância de se preservar a autonomia 

dos hospitais universitários, que constituem espaço de formação acadêmica e cuja atividade 

deve estar vinculada à prática social, inspirada na liberdade e na solidariedade humana, jamais 

nos interesses privados, externo também a minha solidariedade à competente e valorosa 

Profa. Fátima Siliansky. 

Nestes tempos de ruptura democrática e de intensos ataques aos direitos da classe 

trabalhadora deste País e de profundos retrocessos colocados em prática por um Governo 

ilegítimo, a luta pela manutenção da qualidade dos serviços públicos de saúde e contra o 

processo de desmonte e de precarização do trabalho deve estar na Ordem do Dia desta Casa 

de Leis. 

Queremos, inclusive, que seja criado, na Comissão de Seguridade Social e Família, um grupo 

de trabalho para colher informações sobre os contratos entre 39 hospitais universitários e a 

EBSERH, como forma de fiscalizar o cumprimento da lei que criou a empresa, além de buscar 

soluções para os conflitos com a existência de diversos regimes de trabalho e situações 

contratuais (RJU, empregados públicos celetistas, terceirizados e fundacionais) no interior dos 

hospitais universitários. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.  
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Obrigada. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Impacto social advindo da reforma trabalhista. Defesa do afastamento do Presidente Michel 

Temer e da imediata convocação de eleições presidenciais diretas. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, a Consultoria Legislativa do Senado constatou que o impacto negativo 

no País e a precarização da vida dos trabalhadores por conta da reforma da Previdência vão 

atingir principalmente pobres, mulheres e negros. Por quê? Porque já foi constatado que neste 

País são eles que possuem o menor nível de escolaridade e também têm o menor rendimento 

salarial.  

Sr. Presidente, segundo os Consultores Joana Mostafa e Mário Theodoro, esta exigência de 40 

anos de contribuição vai significar 53 anos de vida laboral ativa. Que trabalhador ou 

trabalhadora que começa a ter a carteira assinada em seu meado de vida vai conseguir? Isso 

vai exigir que tenhamos trabalho infantil. Quer dizer, teremos que ter atividade laboral ativa 

durante esses anos todos para conseguir alcançar a aposentadoria. Isso é demais! Esses 25 

anos de contribuição equivalem a 33 anos de vida laboral ativa. Isso não é possível!  

Existe essa constatação, que não envolve apenas o povo do Nordeste. Sempre apresentamos 

o grau de escolaridade da maioria dos favelados do Estado do Rio de Janeiro. Foi a partir do 

Governo Luiz Inácio Lula da Silva e do Governo Dilma que mudou essa questão nas favelas do 

Rio de Janeiro. O Brasil tem mais de 3,5 milhões de pessoas morando nas favelas nessas 

condições. Muitas delas também vieram do Nordeste brasileiro para tentar a vida na grande 

cidade, trabalhando na construção civil, que hoje está praticamente desativada.  

Há um índice de desemprego enorme, quando o Governo toma a deliberação de não construir 

mais as casas do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Então, vamos vendo que este Governo está trazendo mais pobreza, prejudicando mais e mais 

com suas reformas os trabalhadores e as trabalhadoras deste País. 
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Ainda teremos que estar nesta tribuna não apenas no Fora, Temer!, mas em eleições diretas 

já, para que o povo possa escolher mais uma vez, porque já tinha escolhido a Presidenta Dilma 

Rousseff, e tenha a oportunidade de colocar na Presidência da República alguém que possa 

verdadeiramente olhar para os pobres, para os negros, para as mulheres, enfim, para os 

trabalhadores e as trabalhadoras deste País. 

Mais uma vez: Fora, Temer! e diretas já. (Palmas.) 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância da rejeição pela Comissão de Assuntos Social do Senado da Federal do parecer 

do Senador Ricardo Ferraço favorável à proposta de reforma trabalhista. Inexistência de votos 

necessários ao Governo Michel Temer para a aprovação das reformas trabalhista e 

previdenciária. Falta de condições políticas para a continuidade do Governo Michel Temer. 

Necessidade de antecipação das eleições diretas para Presidente da República. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, o fato é muito relevante. Na Comissão de Assuntos Sociais, do 

Senado, foi derrotado o relatório da reforma trabalhista. Se esse fato fosse contado como uma 

coisa pontual numa pauta normal do Senado Federal, até não teria a relevância que tem.  

O fato é que o Governo, que foi produto de um golpe parlamentar, anunciou ao Brasil, ao 

sistema financeiro brasileiro, aos empresários, à banca financeira internacional que, até o fim 

de junho, aprovaria a reforma trabalhista e a PEC da Previdência. 

Este foi o discurso que o Governo fez aos quatro cantos do País: "Temos força no Congresso, 

temos base parlamentar e, por isso, nós vamos aprovar a reforma trabalhista e a PEC da 

Previdência". 

Esse discurso deu ao Governo certa credibilidade, não perante a opinião pública, porque 

ninguém governa o Brasil com 4%, 5% de aprovação, mas sinalizou para o chamado mercado 

financeiro, e todo o mundo foi na onda. O que salvaria o Temer seriam as reformas trabalhista 

e previdenciária. 

O que aconteceu hoje no Senado? Por 10 votos a 9 os Senadores desaprovaram o relatório do 

Senador Ferraço, e a matéria vai para a Comissão de Constituição e Justiça.  
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E a PEC da Previdência aqui nem sequer andou. Aliás, hoje nós estávamos numa reunião com 

todos os Líderes, para discutir a reforma política, na casa do Presidente Rodrigo Maia, e eu 

brinquei: "Vamos votar a PEC da Previdência hoje". Falei como uma provocação no bom 

sentido, porque o Governo não tem maioria no Senado nem na Câmara para aprovar a tal PEC 

da Previdência. 

Ora, se a reforma trabalhista está tendo essa dificuldade toda no Senado, imaginem, Sras. e 

Srs. Parlamentares, o que vai acontecer com a PEC da Previdência. 

Qual era o sentido geral que eles deram ao País com a queda da Dilma, com o afastamento, 

através de um golpe, da Presidenta Dilma? "Nós temos maioria parlamentar para fazer as 

reformas necessárias para o País voltar a crescer e para retomar os empregos". Um ano se 

passou! Quinze meses se passaram, Deputado Edmilson Rodrigues! E o Brasil segue ladeira 

abaixo.  

Nunca se viu um governo tão desastrado como este. O cerimonial trocou até o nome da Rússia 

por República Socialista Federativa Soviética da Rússia na hora de fazer a agenda que o 

Presidente cumpriria durante a visita. Este Governo não sabe o que fazer com o País, não tem 

projeto de Nação. Além do mais, o Governo está envolvido no maior esquema de corrupção já 

visto na história deste País, o que está sendo acompanhado por todos. Ou seja, o Governo 

prometeu o céu e está dando o purgatório, para não dizer o inferno. E não tem votos para 

aprovar nem a reforma trabalhista, nem a PEC da Previdência. 

No Senado, fizeram bem os Senadores, um Senador do PSDB, um Senador do PMDB, 

aqueles que ajudaram a derrotar o relatório do Senador Ricardo Ferraço na Comissão de 

Assuntos Sociais. Isso vai ter um simbolismo grande. 

Por que eu estou dizendo isso, Deputado Patrus Ananias? Pergunto a V.Exa., que foi um 

Ministro do Desenvolvimento Social tão correto no nosso Governo. O que aconteceu no 

Senado hoje vai nos dar combustível para que, no dia 30 de junho, na greve geral, possamos 

ajudar a parar este País e a dizer ao mundo que este Governo não tem mais condições de 

continuar governando o Brasil.  

O Governo não está conseguindo aprovar nem as reformas que propôs. Por que elas não 

foram votadas ainda? A Liderança do Governo precisa vir aqui dizer por que não aprovaram as 

reformas até agora. Não aprovaram porque não têm base, não têm voto. A coisa está indo para 

o espaço! Como é que um governo que diz que tem maioria permite que a tal reforma 

trabalhista não seja aprovada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado? 

Não disseram que tinham base para fazer o que queriam? Está aí o resultado! O Brasil está 

sofrendo muito. A economia brasileira está derretendo. Este País não suportará chegar a 2018. 

Eu escuto alguns aqui falarem o seguinte: "Vamos votar! O Brasil está crescendo! Vai ter 

eleições em 2018". Há alguns ex-Ministros aqui, o ex-Ministro da Saúde, o ex-Ministro do 

Desenvolvimento Social, Ministros que desempenharam papeis importantes na história do 

Brasil. Todos percebem que é inviável, que este País não suportará. 

Nós podemos estar levando este País para a sua maior crise, não de uma década, mas de 

várias décadas porque esse é um governo que não sabe o que fazer com o País, não tem 

política consistente, nem as tais reformas ele está conseguindo aprovar.  

Por que não fizeram um movimento para votar a PEC da Previdência aqui ainda? Por que não 

têm voto aqui dentro, por que não têm voto no Senado. 
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Nós vamos derrotar essa reforma trabalhista no plenário do Senado Federal. Essas reformas 

são as verdadeiras antirreformas do ponto de vista estrutural do País. Elas não servem, elas só 

têm um objetivo, que é retirar direitos e penalizar os de baixo. 

É por isso que todo mundo está acordando. Não vamos deixar essas reformas serem 

aprovadas. Essa é a razão desse clima aqui no plenário. Parece um velório, é um velório de fim 

de governo. Nem a base do Governo vem ao plenário para nos ouvir e debater os rumos do 

País. Parece que estão no mundo da lua, não estão percebendo o que está acontecendo no 

Brasil. 

O Nordeste está completamente abandonado. Até a transposição do Rio São Francisco parou 

há 15 meses. Não há dinheiro para nada, nem para os Municípios. Não tem viabilidade 

econômica um País que aposta tudo numa saída pelo ajuste fiscal. 

Para se ter crescimento, para se ter retomada, tem que privilegiar o investimento público. Tem 

que ter investimento público, tem que ter crédito para poder ter consumo, senão, não tem como 

gerar emprego. Como gerar emprego com esse ajuste fiscal que só retira direitos? 

É exatamente o caminho inverso do que está acontecendo em Portugal e na Espanha, onde 

forças progressistas estão retomando o crescimento da economia espanhola e da economia 

portuguesa. Forças políticas assumiram o comando e reorientaram a política econômica 

desses países. 

O Governo Temer acabou. O Governo não tem mais condições políticas, nem aqui dentro. E 

com essa de hoje, eu estou pagando para ver mais tarde o que vai ser anunciado.  

Na nossa época, até o requerimento que nós perdíamos aqui virava manchetes e mais 

manchetes: "O Governo Dilma não consegue aprovar um requerimento". 

O que vai dizer o mercado? O que vai dizer a Bolsa de Valores, em São Paulo, já que é 

referência para essa gente do mercado financeiro? O que vão dizer os investidores? "Não 

aprovaram a reforma trabalhista."  

Este País caminha para onde? Caminha para o abismo, caminha ladeira abaixo para um 

processo que nós vamos pagar caro, anos e anos, por esse desastre econômico que é o 

Governo ilegítimo do Presidente Temer.  

Aliás, Fernando Henrique Cardoso disse bem. Eu vou terminar com uma frase de FHC: "Temer 

deveria ter um gesto de grandeza e convocar eleições gerais no País." 

Deveria fazer isso, porque, nessas horas de crise, há que se ter grandeza. E é um governo tão 

pequeno, tão miúdo que não consegue dialogar nem ter grandeza para propor nenhuma saída 

para o Brasil. 

Eu ouvi de um velho militante de esquerda do Brasil, Deputada Zenaide, que a saída para o 

Brasil é exatamente esta: o povo não pode esperar. Esse Governo tem que acabar. Não 

adianta dizer que tem maioria aqui, porque não tem. Está aqui o resultado.  

O que vai acontecer com o PSDB? Está num dilema do tamanho do mundo, não sabe o que 

fazer, se sai, se entra ou se fica.  

Triste política brasileira! Nós estamos num mundo completamente nebuloso com a insegurança 

do Brasil, com a insegurança da sociedade, que está percebendo que é um governo que não 
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tem rumo, que deveria ir para casa e permitir eleições gerais neste momento, pois é o único 

caminho para restaurar a legitimidade e a institucionalidade democrática do nosso País.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação ao discurso do Vice-Líder do Governo na Casa sobre a não retirada de direitos 

pela proposta de reforma trabalhista. Críticas às reformas trabalhista e previdenciária. Defesa 

de realização de eleições diretas para Presidente da República.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, todos que estão acompanhando a sessão neste momento, jovens do 

Estágio-Visita que estão nas galerias, o Vice-Líder do Governo só pode estar de brincadeira. 

S.Exa. disse, Deputado Ivan Valente, que a reforma trabalhista não tira nenhum direito dos 

trabalhadores. 

Eles querem que o trabalhador negocie com o empregador, podendo ser o horário de almoço 

de 30 minutos. Mas, como dizem, a reforma trabalhista não retira nenhum direito dos 

trabalhadores. 

Eles querem que o negociado prevaleça sobre o legislado. Se um empregador, se um 

empresário chama o trabalhador e diz para ele, Deputado Jean Wyllys: "Olha, eu vou ter que 

baixar o seu salário", hoje a legislação diz que não pode. Mas se a negociação, Deputado 

Chico Alencar, Deputado Luiza Erundina, Deputado Edmilson Rodrigues, prevalecer sobre a 

legislação, ele vai poder abaixar o salário, sim. E o Vice-Líder do Governo assomou à tribuna 

para dizer: "Não retira nenhum direito dos trabalhadores". 

Eles propõem o trabalho intermitente nessa matéria, em que a pessoa ganha única e 

exclusivamente por aquilo que ela tenha produzido. Então, se ela é chamada para trabalhar 

meia hora por dia, ela pode ganhar no mês só por meia hora. Se o trabalhador não atender ao 

chamado do empregador, ele pode ser multado por isso. E o Vice-Líder do Governo assoma à 

tribuna para dizer que essa matéria não retira nenhum direito dos trabalhadores. 

Se não fosse o bastante, o Vice-Líder do Governo sobe ali para dizer: "Mercados" - com essa 

palavra -, "fiquem tranquilos, porque a matéria será aprovada no plenário do Senado Federal". 
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Por que não disse logo: "Banqueiros fiquem tranquilos, porque vamos trabalhar para retirar o 

direito dos trabalhadores"? 

O Vice-Líder do Governo acha também que, na reforma da Previdência, nenhum direito está 

sendo retirado com uma proposta original de Governo que propõe 49 anos de contribuição para 

se ter acesso à aposentadoria integral, com a tentativa de retirar o Benefício da Prestação 

Continuada - BPC para quem ganha um quarto de salário mínimo. Na proposta original, eles 

queriam que fosse menos do que o mínimo. 

Não brinquem com o povo brasileiro! Não mintam para as pessoas! Essa reforma trabalhista é 

um desmonte da CLT! Essa reforma da Previdência é um desmonte da Seguridade Social! 

Fora, Temer! 

Eleições diretas já! 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Aplausos aos membros da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal pela rejeição da 

proposta de reforma trabalhista. Crescimento da adesão popular à anunciada greve geral 

contra as reformas trabalhista e previdenciária e pela realização de eleições presidenciais 

diretas. Envolvimento do Presidente Michel Temer e do Senador Aécio Neves em atos de 

corrupção. Posicionamento do orador contrário à adoção do sistema de voto distritão (extinção 

do quociente eleitoral). 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar os Deputados da Comissão de 

Assuntos Sociais do Senado Federal que hoje tomaram uma decisão importantíssima: 

rejeitaram o projeto da reforma trabalhista que havia sido aprovado nesta Casa e está lá no 

Senado em debate. 

Acho que isso foi uma coisa muito boa, porque, com certeza, vai ajudar a enterrar esse projeto 

que traz tantos malefícios e tanto atraso à classe trabalhadora brasileira. 

Os trabalhadores não merecem ver a sua jornada de trabalho, as suas condições de trabalho e 

a sua segurança colocadas na lata de lixo, como propõe o projeto aprovado aqui. Desde o 

primeiro momento, nós discordamos desse projeto. Trata-se de um projeto que só leva à 

desregulamentação do mercado de trabalho, à diminuição da formalização e à redução da 
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arrecadação da Previdência Social. Ele ajuda a piorar ainda mais as condições de 

sustentabilidade da Previdência Social em nosso País. 

Por isso, nós queremos parabenizar aquela Comissão e, principalmente, os dez Deputados 

que votaram contra aquele projeto e a favor do substitutivo do Senador Paulo Paim. 

Esperamos que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e o Plenário 

mantenham esse entendimento. Com certeza, vão manter, até mesmo porque a mobilização 

que nós vamos ter em relação a essa questão nos próximos dias vai aumentar. 

Hoje, tivemos várias manifestações de ruas no País. O povo está indo às ruas, e a adesão à 

greve geral vai aumentar. Com certeza, nós vamos ter uma nova paralisação no próximo dia 30 

de junho. Essa paralisação será não só para manifestar o repúdio à reforma trabalhista, mas 

também à reforma da Previdência Social. 

Principalmente, temos que colocar nas ruas o povo para exigir as Diretas já, que é a única 

solução para o País poder se conciliar. Nós estamos vendo a crise que estamos vivendo 

graças a esse grupo que tomou conta do Palácio do Planalto, que tomou de assalto o Palácio 

do Planalto e lá instalou essa situação. 

O País está vendo assustado o que está acontecendo, o Presidente da República operando no 

subterrâneo do Palácio do Jaburu, em plena noitada, recebendo empresários que depois ele 

tenta desqualificar. Porém, com esses empresários ele tinha muito a conversar e negócios 

escusos a fazer, como está comprovado em fitas, em gravações, tanto com o Sr. Michel Temer 

como com o Senador Aécio Neves, cuja prisão está sendo discutida agora. 

Quero dizer que discordamos dela, discordamos porque consideramos que ele não está sendo 

preso em flagrante e não consideramos que, por exercer função política, esteja fazendo crime 

continuado. O Sr. Aécio Neves é uma pessoa da qual nós temos total discordância, total 

divergência e achamos que ele tem que ser processado, não só por esse crime, mas por vários 

outros, inclusive pela lista de FURNAS. Ele tem que responder a esses inquéritos e tem que 

responder na Justiça. 

Queria também colocar aqui outra questão que parece muito importante, a questão da reforma 

política. Nós estamos chegando ao momento de votação da reforma política aqui na Câmara 

dos Deputados. E toda vez que nós vamos chegando, surgem fórmulas salvadoras. A fórmula 

salvadora que está em alta agora aqui na Câmara dos Deputados é o tal do distritão.  

O distritão, para explicar para aqueles que estão nos ouvindo, é um sistema eleitoral que é 

uma verdadeira jabuticaba. Aliás, nem jabuticaba é porque nem existe ainda. É um sistema que 

despreza os partidos, cada candidato é candidato de si mesmo, um candidato que vai buscar 

votos. E aqueles mais votados no Estado serão os eleitos. 

Aparentemente é uma solução boa. Muitas pessoas provavelmente dirão: "Eu gosto desse 

sistema porque ganham os que têm mais voto." Mas não é bem assim. Na verdade, faz-se a 

opção por esse sistema porque muita gente aqui na Câmara dos Deputados não quer fazer um 

processo realmente democrático. Nesse sistema dito distritão, os partidos vão lançar o menor 

número possível de candidatos. Não vai ser uma chapa como nós assistimos há mais de 80 

anos no sistema proporcional, porque o jeito que se vota no Brasil existe desde a Constituição 

de 1934. E agora querem mudar esse sistema por um sistema em que cada candidato vai fazer 

a sua campanha isoladamente. Serão campanhas muito mais caras, campanhas personalistas, 

campanhas que não vão ter uma discussão política efetiva dos rumos do País, mas, sim, uma 

discussão individual. E os partidos, ao lançarem o menor número de candidatos, vão ter como 
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consequência o quê? A menor renovação possível aqui na Câmara dos Deputados. Por isso, 

aqueles que defendem o distritão são aqueles que acham que o povo não pode trocar os 

Deputados. Mas é exatamente isso que o povo quer, o povo quer discutir e quer renovar.  

Normalmente, existe uma renovação de 40% a 45% em cada legislatura; é uma renovação já 

alta, uma renovação que acredito que é salutar, porque se o povo não puder avaliar os 

Deputados de seu Estado e julgar de acordo com esses critérios, realmente não existe sentido 

na democracia. 

Talvez fosse melhor que aqueles que querem aprovar o distritão apresentassem uma emenda 

constitucional, dizendo que se mantém a Câmara automaticamente por mais 4 anos, o que é 

um verdadeiro absurdo. 

Por isso, nós queremos dizer que nós da bancada do PT defendemos o sistema proporcional, o 

sistema como ele é hoje, sistema que tem garantido o direito de representação para as 

minorias não só políticas como de qualquer tipo de pensamento - evangélico, de gênero, de 

raça. Todos os tipos de pensamento podem disputar uma eleição e podem estar presentes 

neste Parlamento. E isso é muito bom. 

É por isso que o nosso Parlamento, muitas vezes, quando sai fresco de uma eleição, está 

representando realmente o povo brasileiro. Nós gostaríamos de dizer que queremos manter 

esse sistema e que também somos contrários ao voto distrital. 

Está aí a França. Vou dar o exemplo da extrema direita. A Frente Nacional, o partido da Le 

Pen, na França, que foi ao segundo turno, conseguiu eleger apenas oito Deputados. Por quê? 

Por causa do sistema distrital, que é um sistema excludente, um sistema que não permite que 

as minorias se expressem. 

Por isso, nós vamos manter a nossa posição, que consideramos ser uma posição correta, uma 

posição democrática, de dar o direito ao povo de renovar esta Casa, votando nas chapas dos 

partidos. Se o eleitor gostar de um partido e não gostar de um Deputado que foi eleito, ele vota 

em outro Deputado, ele troca, e vamos levando, porque assim é a democracia no Brasil. É o 

direito do povo brasileiro poder renovar o Parlamento, poder escolher novos representantes. É 

isso que dá a força ao Poder Legislativo. É a força da renovação política. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

________________________________________ 
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Razões da continuidade do apoio do PSDB ao Governo Michel Temer. Defesa da realização de 

eleições presidenciais diretas. Repúdio às propostas de reformas trabalhista e previdenciária, 

encaminhadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. Adoção pela Casa de agenda 

contrária aos interesses da população brasileira. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

peço a V.Exa. que receba como lido o registro que faço acerca da conjuntura atual do nosso 

País. 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Está recebido o discurso. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSDB não vai desembarcar do Governo Temer, isso 

porque ele é o Governo Temer. O projeto em curso é o projeto neoliberal tucano de desmonte 

do Estado. Os tucanos, junto com os golpistas do PMDB, venderam nosso pré-sal, nossa 

riqueza, que no Governo Dilma garantiu 75% dos royalties para a educação e 25% para a 

saúde; congelaram os recursos para saúde e educação por 20 anos; aprovaram nesta Casa o 

fim dos direitos trabalhistas, com a chamada reforma trabalhista, projeto que teve como Relator 

um Deputado do PSDB. Agora, com a coordenação do PSDB, querem pôr fim à aposentadoria 

do nosso povo com a famigerada reforma da Previdência.  

Estudos apontam que essa reforma atinge a população pobre do nosso País, sobretudo as 

mulheres e os negros. Precisamos de eleições diretas para devolver ao povo o poder de decidir 

o próprio futuro. Tentem passar essas reformas nas urnas, apresentem para a população esse 

conjunto de maldades, tenham a coragem de olhar nos olhos da população brasileira.  

Nós sabemos que o trabalhador não faz lobby nesta Casa. Aqui quem entra são os banqueiros, 

os latifundiários, os rentistas. Quem entra aqui para fazer lobby, em sua maioria, é o capital 

especulativo financeiro.  

O povo não tem nada a ver com os banqueiros e os rentistas. O rico não precisa do Governo, a 

vida dele não se altera se falta uma injeção no posto de saúde, se o teto da sala de aula está 

quebrado e com goteiras ou se o bueiro está sem a tampa de boca de lobo. O rico tem dinheiro 

para comprar tudo isso. O nosso povo trabalhador, não! Se não tem tampa na boca do bueiro, 

ele fica meses à espera de uma ação do poder público, à mercê de doenças de todos os tipos 

até que o poder público faça o conserto. 

Quem precisa do Estado sobretudo é o povo trabalhador, aquele que acorda cedo para 

trabalhar e muitas vezes não tem onde deixar os filhos porque não há vagas nas creches, ou 

não tem emprego e por isso não pode comprar ao menos uma cesta básica. 

Eu estou surpreso como esta Casa tem se afastado do debate da sociedade. A agenda desta 

Casa não é do mercado, Rodrigo Maia. A agenda desta Casa é do povo! É das domésticas, 

dos pedreiros, dos pintores, do pequeno e do microempreendedor. Os banqueiros não 

precisam de nossa ajuda, eles já estão muito bem, em um país onde 1% da população 

concentra mais de 50% das riquezas produzidas.  

Está na hora de esta Casa voltar para a realidade, voltar para o debate da sociedade. Temos lá 

fora mais de 14 milhões de desempregados, e esse número só aumenta a cada mês. São 
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mães e pais de famílias que não sabem como pagar as contas ou o que dar de comer para os 

filhos no dia seguinte. 

Não vamos resolver os problemas da economia sem enfrentar o debate de um Governo 

legítimo, respaldado pelo voto popular. Somente eleição direta vai devolver as condições para 

voltarmos ao desenvolvimento. Não me venham falar para esperar até 2018, os 

desempregados deste País não podem esperar mais 1 dia. Vamos todos parar o País na 

grande Greve Geral do dia 30! 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta 

Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

________________________________________ 
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Apoio à implantação da chamada aposentadoria fásica e à criação da Poupança Individual de 

Aposentadoria - PIA. Razões do posicionamento do orador contrário à proposta de reforma 

previdenciária. Necessidade da criação de instituto destinado à administração exclusiva do 

Regime Geral de Previdência Social. Anúncio da apresentação de projeto de lei complementar 

sobre a garantia da portabilidade para participantes dos fundos de pensão.  

________________________________________ 

O SR. ONYX LORENZONI (DEM-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que o 

conteúdo deste meu pronunciamento no Grande Expediente seja divulgado no programa A Voz 

do Brasil e sofra a atenção dos órgãos de comunicação da Casa. 

Eu volto ao tema da Previdência, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles que 

acompanham esta sessão. Na última quarta-feira apresentei aqui um trabalho do Centro de 

Estudos em Seguridade - CES, da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, da 

Universidade de Milão, da Universidade de Toronto e da Universidade de Harvard sobre 

aposentadoria fásica e a Poupança Individual de Aposentadoria. Esse trabalho teve grande 

repercussão, Sr. Presidente. 

As pessoas querem uma proposta de reforma da Previdência que seja, primeiro, respeitosa 

com a população brasileira, com o trabalhador e com a trabalhadora, e que não penalize o 



 

1639 
 

trabalhador de baixa renda. Querem também que seja uma proposta inovadora, inteligente, 

simples e, principalmente, transparente. 

Esse é o caso da proposta feita por esse grupo chamado CES, que trata da previdência fásica, 

que respeita as diversas fases do desenvolvimento e do amadurecimento do homem e da 

mulher, e também da Poupança Individual de Aposentadoria, que nós abreviamos de PIA. 

As pessoas estão preocupadas, no Brasil, com a gravidade das contas públicas. Porém, notam 

que há algo errado na proposta do atual Governo. Nossa proposta de aposentadoria fásica 

gera um ganho fiscal maior, um efeito social positivo e um avanço econômico gigantesco, pois 

nos livraremos da dependência do capital internacional, que é especulativo e que o Brasil usa 

para promover o seu crescimento e o seu desenvolvimento. 

Qual a razão para não apoiarmos a atual reforma da Previdência proposta pelo Governo 

Temer? A razão é que a proposta é ruim, antiquada, velha e não resolve os problemas, 

principalmente os das pessoas. Ela faz, na verdade, uma mistura indevida - volto a frisar isso - 

entre previdência e assistência social. 

Essa reforma que foi apresentada pelo Governo Temer é a mesma que foi gestada nos 

Governos Dilma e Lula. Aliás, é bom lembrar que a equipe econômica é praticamente a 

mesma, os técnicos são os mesmos. As declarações dadas por Lula e Dilma, de quando eram 

Governo, foram na mesma linha das declarações que estão sendo dadas pelos representantes 

do atual Governo. 

Ela comete um erro que eu criticava nos Governos Lula e Dilma e critico hoje no Governo 

Temer, que é colocar o peso do ajuste sobre os trabalhadores da base da pirâmide brasileira. 

Por isso a população brasileira faz uma objeção incisiva e legítima. 

A grande maioria da população brasileira trabalha com critérios de justiça e de generosidade, 

mas não se pode pedir mais sacrifícios a uma sociedade que já é sugada em 40% de todo o 

esforço produtivo através da volumosa carga tributária que temos no Brasil. 

Hoje, por exemplo, um pedreiro não consegue se aposentar por tempo de contribuição. É muito 

raro que isso aconteça. Ele sonha chegar aos 65 anos para dar entrada na papelada e receber 

o primeiro benefício antes de morrer. Na fásica, isso fica completamente transformado. Na 

aposentadoria fásica, na previdência fásica, ele pode começar a antecipar os seus benefícios - 

aqueles que têm uma atividade física maior no seu exercício laboral - já aos 55 anos de idade, 

algo como 250 reais por mês, o que permitiria que ele reduzisse a sua capacidade de horas de 

trabalho, respeitando a sua condição física. A aposentadoria cheia, de 1 mil reais, chegaria aos 

65 anos, mas ele poderia trabalhar, dos 55 anos aos 65 anos, naquela década, com uma 

redução do seu volume de horas trabalhadas por dia. Isso significa respeito às pessoas, o que 

não tem na proposta do atual Governo, mas nós estamos defendendo isso na aposentadoria 

fásica. 

Hoje, as pessoas com mais recursos, principalmente as da classe média, conseguem, 

dependendo da situação, se aposentar aos 55 anos, 50 anos, e, às vezes, em condições muito 

especiais, até abaixo disso. 

O que muda com a proposta que estamos fazendo? Ninguém pode receber nada além, pelo 

Regime Geral, do que seria, na média, um salário mínimo, podendo chegar a até quatro 

salários mínimos.  

E as pessoas me perguntariam como seria a transição. Bom, em relação à transição eu poderia 

dar um exemplo. Até 2030, a pessoa que vai completar 65 anos teria um benefício 
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complementar para receber de pelo menos 1 mil reais por mês. Esses 250 reais seriam um 

complemento assistencial para as pessoas que, devidamente enquadradas, tivessem 

completado 65 anos. Ou seja, seria criada uma regra de transição para adequar o modelo atual 

ao modelo de aposentadoria fásica. 

Acima dos 70 anos, a pessoa já teria contribuído o suficiente, e ela poderia receber mais de 1 

mil reais por mês até um limite de 4 mil, em números redondos, tomando por base que o limite 

do Regime Geral da Previdência seria quatro salários mínimo. 

Alguns poderiam dizer: "O.k. Para o trabalhador mais simples essa solução é ótima. Mas como 

fica a classe média?" Para a classe média, então, vem o PIA, que eu pretendo explicar mais 

detalhadamente neste Grande Expediente. Novamente eu peço um pouquinho de paciência 

para que as pessoas possam escutar o que é a Poupança Individual de Aposentadoria - PIA. 

Temos a chance, através da reforma da Previdência, de não apenas fazer uma reforma 

previdenciária no Brasil, mas também de impactar diretamente na atividade econômica do 

Brasil com sustentabilidade fiscal, social e previdenciária, numa base técnico-científica já 

experimentada em outros lugares do mundo, sem ter que fazer discurso populista e sem ter 

uma postura fiscalista - na minha visão, completamente obtusa e fora de moda -, como a do 

atual Governo. 

Para garantir os direitos previdenciários de quem já está aposentado e de quem vai se 

aposentar, dos jovens e das crianças que irão nascer, nós temos que ter um sistema que dê 

priorização de proteção aos mais pobres, de tal forma que não misture assistência com 

previdência. Aliás, é isso que manda a Constituição e é justamente isso que não faz a atual 

proposta de reforma previdenciária do Governo Temer. 

Por essa razão, nós apontamos a necessidade de que o Brasil crie um instituto de Previdência 

que seja completamente independente, para cuidar só do Regime Geral. Ele teria que ter uma 

independência, uma autonomia, sem ingerência política, sem ingerência ideológica. Seria uma 

instituição para cuidar daquele grande patrimônio que os trabalhadores e trabalhadoras têm e 

necessitam ter, que é a possibilidade de acumular ao longo da sua vida de trabalho para poder 

ter uma aposentadoria justa e correta. Isso deve ser feito com transparência, com as pessoas 

seguradas tendo acesso ao extrato das suas contas, o que seria uma evolução, baseado no 

conceito de aposentadoria nocional, que é o que vigora hoje, por exemplo, na Itália. 

Visando os excluídos do mercado de trabalho, aqueles que nunca conseguiram um trabalho 

formal, seria criado, nos moldes desse instituto geral de Previdência, um instituto para a 

assistência social. Dessa forma, haveria os recursos votados pelo Congresso, que seriam de 

conhecimento público, com métodos e métricas específicas para acompanhar o exercício da 

aplicação daqueles recursos públicos. Isso tudo seria um complemento ao regime geral de 

aposentadoria fásica, mais a Poupança Individual de Aposentadoria. 

 

Todos seriam atendidos de maneira independente, cuidadosa e respeitosa: o excluído, o 

trabalhador braçal, a classe média e aqueles que dependem, por exemplo, da assistência 

social com os benefícios continuados, que são importantes para as pessoas que têm desde 

carências físicas até carências mentais.  

A aposentadoria fásica protege o pobre, e a Poupança Individual de Aposentadoria protege a 

classe média e complementa a aposentadoria fásica. Trata-se de um modelo completo de 

proteção social e sustentabilidade previdenciária, construído com fundamentação científica 

dentro do direito atuarial.  
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Destaco que os que se encantaram com o projeto já tiveram receio sobre a rentabilidade da 

Poupança Individual de Aposentadoria - PIA. Disseram: "Olhem, esse negócio de 

aposentadoria vai ter rentabilidade baixa, isso pode não ser atrativo".  

Então, não há nenhuma relação da Poupança Individual de Aposentadoria com o rendimento 

de algo controlado pelo Governo. O Governo não é um controlador. O Governo é apenas um 

garantidor, um fiador de que esse sistema não possa desabar.  

A PIA é um programa previdenciário individual - volto a repetir: individual. Não é fundo de 

pensão, é individual, no qual os rendimentos serão, na média, muito maiores do que os de uma 

caderneta de poupança. É uma conta de investimento específica para aposentadoria que tem 

um dono, sim! Há uma pessoa que é dona da conta, seja ela um médico, um advogado, um 

veterinário, um dentista, um pedreiro, um mecânico, um dono de padaria, um enfermeiro, que 

vai ter a sua poupança, que é uma conta de investimento com portabilidade. Então, ela vai ser 

atrativa para os organismos financeiros e terá, sim, isenção fiscal, da mesma maneira que 

todos os investimentos que interessam ao Estado têm. E é importante que ela tenha isenção 

fiscal, para que não pague impostos sobre os ganhos, exatamente como ocorre hoje com os 

investimentos dos mais ricos.  

Nós estamos, com essa proposta da Poupança Individual de Aposentadoria, democratizando o 

mercado de capitais. Será um passo adiante que o Brasil dará dentro do nosso mercado de 

capitais.  

Então, qual é a razão de o nome ser Poupança Individual de Aposentadoria?  

O nome poupança é um nome quase santificado no Brasil. Trata-se de uma das poucas 

instituições financeiras que nem os populistas nem os demagogos ainda tiveram coragem de 

abocanhar. É para mostrar que esse dinheiro não poderá ser abocanhado no futuro, seja lá 

quem ocupe a cadeira presidencial. 

Previdência, e digo isso desde a primeira sessão da Comissão Especial da Reforma da 

Previdência, é algo para ser pensado sempre a longo prazo - sempre! -, porque estamos 

lidando com a expectativa das pessoas. Por essa razão, a aposentadoria fásica tem a 

característica de proteger. Por isso, ela precisa ter garantias do Estado de que, na Poupança 

Individual de Aposentadoria, o depositante terá conhecimento, desde o primeiro dia, do volume 

de recursos depositados.  

Então, o sistema é nacional, ele conhece a rentabilidade. Esse valor é disputado pelas 

empresas que atuam no mercado. Com isso, nós que hoje temos 15%, 16% do PIB de 

poupança interna, os estudos apontam que, talvez, em meia década, 5 anos, o Brasil vá para 

mais de 20%, 22%, podendo chegar a até mais do que isso de poupança interna.  

Seria uma revolução econômica no Brasil, porque o dinheiro que falta hoje para o pequeno 

negócio, o dinheiro que falta hoje para as startups, o dinheiro que falta hoje para a geração de 

novas tecnologias, estará disponível, e é capital nacional, muito mais barato do que ter taxas 

de juros estratosféricas para atrair o capital internacional especulativo. É um capital de 

brasileiros que estaria aqui gerando emprego, renda, trabalho, tecnologia para brasileiros. Por 

isso é que ela tem uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, um alcance extraordinário.  

Essa conjugação da aposentadoria fásica com a Poupança Individual de Aposentadoria pode 

construir uma nova realidade no Brasil, não apenas previdenciária, mas também ajudando no 

equilíbrio fiscal de qualquer governo.  
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A proposta não tem perfil ideológico. Ela tem um perfil social, principalmente preocupada com a 

transformação do País que queremos: que tenha capacidade de emprego, desenvolvimento de 

renda e especialmente crescimento das pessoas. 

Surgem também perguntas de como seria a transição. Bom, o primeiro ponto que teríamos a 

respeito da transição do sistema é que precisaríamos conhecer muito profundamente as atuais 

contas do Governo. Evidentemente, isso que estamos apresentando aqui é uma proposta 

estruturada, já baseada na experiência internacional e que vai ter que ser, claro, ajustada e 

adaptada às condições atuais do nosso País. 

Mas nós estimamos que seria uma transição de mais ou menos 10 anos, para que nós 

saíssemos da situação de hoje e fôssemos para uma situação onde nós teríamos não apenas 

a questão previdenciária e fiscal equilibrada, mas também uma capacidade de investimento 

como nunca houve nos nossos mais de 500 anos de história. 

Acho que essa talvez seja a coisa mais importante que podemos trazer. O estímulo para a 

complementação da Previdência, via Poupança Individual de Aposentadoria, poderia gerar no 

Brasil o que ele nunca teve: poupança interna para poder crescer e para poder se desenvolver. 

A pessoa que aplicaria na Poupança Individual de Aposentadoria poderia ter acesso a 

investimentos próprios do Tesouro Direto, ou até mais sofisticados, nos quais antigamente só 

os ricos conseguiam investir. Neste caso, qualquer um poderia investir. Podem ser 

investimentos de risco baixo, como títulos do Tesouro; porém, dependendo da pessoa e da sua 

coragem, ela poderia investir, quem sabe, em ações ou produtos de renda de maior risco. 

Mas isso vai na contramão daquilo que todos os Governos recentes propuseram no Brasil, 

Deputado Mauro Pereira: os fundos de pensão, que têm uma história muito ruim no Brasil e no 

mundo todo. 

O fracasso da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - 

FUNPRESP, que foi proposta pelo Governo anterior, criado aqui, é uma amostra evidente 

disso. Para cada real que o servidor coloca no FUNPRESP, o Governo coloca outro real, ou 

seja, ele dobra o depósito em favor daquela pessoa. Nem assim o FUNPRESP vai adiante, 

porque as pessoas desconfiam. E devem desconfiar! Desde Jimmy Hoffa, nos Estados Unidos, 

que atuou na questão do Fundo dos caminhoneiros americanos, passando por tudo aquilo que 

nós já vimos: as falências históricas da Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios Beneficente - 

CAPEMI; da MONGERAL; da AERUS, da nossa VARIG; do Instituto de Seguridade Social dos 

Correios e Telégrafos - POSTALIS, mais recentemente. 

Lamentavelmente, sempre houve nos fundos de pensão no mundo todo - e particularmente 

aqui no Brasil - problemas de má gestão, apropriação indébita, corrupção. Não há aqui no País 

uma imagem positiva para os fundos de pensão. 

Quero lembrar que, na reforma da Emenda nº 41, de 2003 - que o Lula copiou da reforma 

proposta por Fernando Henrique, depois implementada através de lei por Dilma -, apresenta-se 

uma cortina de fumaça para disfarçar a real natureza dos fundos de pensão. O texto da 

emenda fala do FUNPRESP e de outros fundos de pensão para Estados e Municípios como 

entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública. 

Isso é um absurdo! Os fundos de pensão são entidades privadas por concepção Inseriram a 

"natureza pública" para dourar a pílula. Pelo visto, não funcionou. Mesmo o Governo dobrando 

- aquilo que eu expliquei há pouco que o funcionário público paga -, as pessoas não aderem ao 

FUNPRESP. 
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Ademais, os fundos de pensão conseguiram cancelar a Súmula nº 321, do STJ, que dizia: "O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes." No ano passado, passou a vigorar a Súmula nº 563, do STJ, que 

diz o seguinte: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de 

previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com 

entidades fechadas."  

Isso é um absurdo, porque retira das pessoas uma proteção que o Código de Defesa do 

Consumidor dá a elas. Agora, se a pessoa for participante e precisar processar o fundo de 

pensão, não terá a proteção do Código de Defesa do Consumidor.  

Por isso, a nossa proposta complementar à aposentadoria fásica é a Poupança Individual de 

Aposentadoria. Somente no caso de previdência aberta - aqueles PGBLs ou VGBLs - o Código 

de Defesa do Consumidor continua sendo garantia dos direito das pessoas. 

Os fundos de pensão são poderosos, são gigantes, podem contratar advogados, os melhores, 

via de regra, e a pessoa que for processá-los não terá, por exemplo, a inversão do ônus da 

prova, prevista na relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Isso é justo? 

Arrisque-se quem quiser! E é por isso que esses mecanismos não têm sido acolhidos pela 

população brasileira. 

Os PGBLs e os VGBLs estão na esfera do Código de Defesa do Consumidor, porém, as taxas 

são muito altas, Presidente Mauro. Para se ter uma ideia, aqui os grandes aplicadores pagam 

em torno de 0,3%, agora, para os pequenos aplicadores, a taxa é escorchante, é de 3%. E é 

por isso que eles não têm atratividade. Além do que, aqui no Brasil, existe a taxa de 

carregamento, a popular corretagem, que pode ser aplicada no início ou no fim. 

De um modo geral, apesar das altas taxas dos planos de previdência aberta, que devem ser 

diminuídas por lei, ainda assim, é melhor um PGBL, no qual a pessoa controla os seus valores, 

a um fundo de pensão. 

Mas nós queremos sair dessa história. Nós queremos buscar um outro caminho. E este outro 

caminho é a aposentadoria fásica conjugada com a Poupança Individual de Aposentadoria. A 

aposentadoria fásica protege 80% dos trabalhadores brasileiros, particularmente aqueles que 

trabalham nas atividades mais desgastantes do ponto de vista físico: agricultura, construção 

civil, mineração, transporte, pesca, ou seja, aqueles em que a exigência física consome uma 

parte da vida da pessoa. Nós temos que ter clareza sobre isso. 

Então, a aposentadoria fásica trabalha com este conceito: quando a pessoa envelhece ou 

começa a entrar na velhice, ela já vai recebendo um pequeno valor, vai reduzindo a sua 

capacidade laboral, as horas trabalhadas, vai se preparando para a aposentadoria sem deixar 

de ter uma cobertura. 

E quando for uma pessoa da classe média ou da área empresarial que queira ter um valor 

maior, ela mesma o constrói ao longo da sua vida através de um sistema que ela controla e 

acompanha, em que sabe desde o primeiro dia quanto colocou e quanto vai ter ao final para 

sua aposentadoria, que é a Poupança Individual de Aposentadoria. 

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estarei encaminhando uma proposta de lei 

complementar que altera a Lei Complementar nº 108, de 2001, e a Lei Complementar nº 109, 

de 2001, no sentido de permitir que as pessoas participantes dos fundos de pensão aqui no 

Brasil possam fazer a sua portabilidade. Hoje, ela é proibida.  
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Nós vamos permitir, se o Congresso a acatar, que as pessoas possam mudar de fundo de 

pensão. O Chile já fez isso. Elas teriam, então, portabilidade como se tem hoje na telefonia. 

Elas vão transferir os seus valores do fundo de pensão para qualquer plano que quiser: Plano 

Gerador de Beneficio Livre - PGBL, Vida Gerador Benefício Livre - VGBL ou Poupança 

Individual de Aposentadoria - PIA. Inclusive com um rebate, ou seja, o aporte de 100%, 

atualmente feito pelo Governo principalmente no caso dos servidores públicos.  

E incluirei na proposta que o fundo garantidor dos bancos tenha explicitamente a garantia de 

proteção da previdência aberta, que atualmente é motivo de discussão. Caso haja Certificados 

de Depósitos Bancários - CDBs na conta e o banco quebre, o dono do PIA, PGBL ou VGBL 

estará protegido até o limite do fundo garantidor.  

Creio que, com essas explicações da última quarta-feira e com as explicações um pouquinho 

mais detalhadas e mais simplificadas que tentei fazer no dia de hoje, nós estamos trazendo ao 

conhecimento da sociedade brasileira, Presidente, uma proposta de reforma da Previdência 

que respeita as pessoas e que contribui para o Brasil dar um salto de crescimento 

extraordinário. 

Os economistas calculam que, se o Brasil tiver algo em torno de 23%, 24% do PIB como 

capacidade de poupança interna, Presidente Mauro, ele pode crescer anualmente à taxa 

sustentável de 4% ao ano, independentemente de quem estiver no Governo, 

independentemente da linha ideológica que estiver no Palácio do Planalto. 

O Brasil teria, primeiro, uma previdência que respeita as pessoas; segundo, uma previdência 

que é separada do poder político - porque ela é muito importante para a vida do ser humano; 

terceiro, uma previdência que não se mistura com assistência social - seriam duas instituições 

independentes; quarto, uma previdência que é complementar, construída em poupança 

individual para aposentadoria, garantida pelo Governo. Dessa forma, nós acumularíamos 

capital, ou seja, faríamos poupança interna, que é o que falta ao nosso País para ele bancar o 

nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. 

Isso é o que eu chamo de uma reforma da Previdência com impacto social gigantesco! É a isso 

que, lamentavelmente, o Governo está surdo! Ele está incapaz de poder dialogar. 

Eu espero, Presidente Mauro, que, a partir dessas duas apresentações aqui, se possa abrir um 

canal de diálogo não apenas com quem ocupa, hoje, o Palácio do Planalto, mas também com 

que vai ocupar o Palácio do Planalto na eleição do próximo ano. 

A reforma da Previdência do Temer já acabou! Nós precisamos discutir, neste ano, no ano que 

vem, no período eleitoral e pós-eleitoral, um caminho para a previdência no Brasil. Que seja um 

caminho justo para os brasileiros! Mas espero que a reforma da Previdência possa ser utilizada 

para estimular a poupança interna e fazer com que o Brasil tenha dinheiro, recursos próprios 

para bancar o seu crescimento. 

Crescimento e desenvolvimento, Presidente Mauro, significam emprego, renda, vida, felicidade 

para os brasileiros e brasileiras.  

Muito obrigado. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Razão da permanência do PSDB na base governista. Repúdio ao projeto neoliberal de 

desestruturação do Estado brasileiro. Defesa da rejeição das reformas trabalhista e 

previdenciária e da realização de eleições presidenciais diretas. Necessidade de adoção, pela 

Câmara dos Deputados, de agenda consonante com os anseios do povo brasileiro. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero lembrar aqui aquela frase cunhada por Darcy Ribeiro, em momento similar a 

este que estamos vivendo no País: "Não vamos nos resignar. A nossa expressão é de 

indignação". 

Hoje, a acusação de organização criminosa tem que ser respondida pelo PMDB e pelo PSDB. 

Aliás, não é uma organização criminosa, mas duas organizações criminosas que assaltaram a 

democracia e estão usurpando, de forma ilegítima, o poder do povo brasileiro. O povo brasileiro 

está sendo assaltado pela agenda do subdesenvolvimento. 

Sr. Presidente, peço a divulgação da íntegra de meu pronunciamento nos meios de 

comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSDB não vai desembarcar do Governo Temer, isso 

porque ele é o Governo Temer. O projeto em curso é o projeto neoliberal tucano de desmonte 

do Estado. Os tucanos, junto com os golpistas do PMDB, venderam nosso Pré-Sal, riqueza 

que, no Governo Dilma, garantiu 75% dos royalties para a educação e 25% para saúde. 

Agora eles congelaram os recursos para a saúde e a educação por 20 anos. Aprovaram nesta 

Casa o fim dos direitos trabalhistas, com a chamada reforma trabalhista, projeto que teve como 

Relator um Deputado do PSDB. Agora, sob a coordenação do PSDB, querem pôr fim à 

aposentadoria do nosso povo com a famigerada reforma da Previdência. Os tucanos são os 

pilares de sustentação de Temer e também o esteio da reforma da Previdência, que 

praticamente acaba com a aposentadoria pública no Brasil. 
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Estudos apontam que essa reforma atinge a população pobre do país, sobretudo as mulheres 

e os negros. Precisamos de eleições diretas para devolver ao povo o poder de decidir sobre 

seu próprio futuro. 

Tentem passar essas reformas nas urnas, apresentem para população esse conjunto de 

maldades, tenham coragem de olhar nos olhos da população brasileira.  

Nós sabemos que o trabalhador não faz lobby nesta Casa. Aqui quem entra são os banqueiros, 

os latifundiários, os rentistas. Quem entra aqui para fazer lobby, em sua maioria, é o capital 

especulativo financeiro.  

O povo não tem nada a ver com os banqueiros e os rentistas. O rico não precisa do Governo, a 

vida dele não se altera se faltam injeções no posto de saúde, se o teto das salas de aula tem 

goteiras, se a boca de lobo está sem tampa. O rico tem dinheiro para comprar tudo isso, mas o 

povo trabalhador, não. Se não há tampa no bueiro, o povo fica à mercê de doenças de todos 

os tipos até que o poder público faça o conserto. 

Quem precisa do Estado é sobretudo o povo trabalhador, aquele que acorda cedo para 

trabalhar e muitas vezes não conta com creches onde deixar os filhos. E há quem sequer tem 

emprego e que não pode comprar ao menos uma cesta básica. 

Eu estou surpreso como esta Casa tem se afastado do debate da sociedade. A agenda da 

Câmara não é a do mercado, Deputado Rodrigo Maia. A agenda desta Casa é a agenda do 

povo, é a agenda domésticas, dos pedreiros, dos pintores, dos micro e pequenos 

empreendedores. Banqueiros não precisam de nossa ajuda, eles já estão muito bem, em um 

país onde 1% da população concentra mais de 50% das riquezas produzidas.  

Está na hora de esta Casa se voltar para a realidade, para o debate da sociedade. Temos lá 

fora mais de 14 milhões de desempregados, e esse número só aumenta a cada mês. São 

mães e pais de família que não sabem como pagar suas contas ou o que dar de comer aos 

filhos no dia seguinte. 

Não vamos resolver os problemas da economia sem enfrentar o debate de um governo 

legítimo, respaldado pelo voto popular. Somente eleições diretas vão nos devolver as 

condições de retomarmos o desenvolvimento. Não me venham falar em esperar até 2018: os 

desempregados do País não podem esperar mais um dia. 

Vamos todos parar o País na grande greve geral do dia 30! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Equívoco do impeachment da ex-Presidenta Dilma Rousseff. Envolvimento do Presidente 

Michel Temer em denúncias de corrupção. Anúncio de participação do orador em atos públicos 

contra as propostas de reforma trabalhista e previdenciária. Defesa de antecipação das 

eleições diretas para Presidente da República. 

________________________________________ 

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

Deputados, nós sofremos, no ano passado, um golpe contra a democracia, contra as eleições 

que permitiram ao povo brasileiro a escolha de Dilma Rousseff como Presidente da República. 

A Presidente é uma mulher séria, honesta e tinha muito claro o que queria para o Brasil: 

atender às demandas dos pequenos, dos pobres, dos trabalhadores do campo e da cidade. 

Na época, a FIESP, que representa o grande empresariado brasileiro, juntamente com as 

multinacionais, os banqueiros e a Rede Globo, com sacanagem da Justiça, e principalmente do 

juiz Moro, lá de Curitiba, fizeram toda essa lambança, e esta Câmara, em nome da moralidade, 

fez o impeachment da Presidente da República. 

Pergunto: onde estão hoje os Deputados que votaram favoravelmente a esse golpe? Será que 

esses Deputados estão tão envergonhados quanto os coxinhas que foram para a rua, aqueles 

que se diziam brasileiros, aqueles que diziam protestar em nome da moralidade? Cadê os 

coxinhas do Brasil e do Rio Grande do Sul? 

No Palácio do Planalto, conforme a imprensa, conforme a revista Época, Michel Temer, do 

PMDB, é o chefe da quadrilha, juntamente com Eduardo Cunha, preso em Curitiba como 

corrupto, como ladrão. 

Enquanto isso, Michel Temer diz que Deus o colocou onde ele está. Ora, será que Deus é tão 

ruim assim? Será que Deus odeia o povo brasileiro? Deus não é corrupto! Deus não quer ver 

ladrão tirar dinheiro do povo, tirar recursos que servem para matar a fome dos brasileiros. 

Eduardo Cunha vai abrir a boca. Se ele abrir a boca, vai atingir mais de 100 Deputados 

Federais envolvidos em corrupção, em conluio com ele. 

Por isso, no dia 30, sexta-feira agora, eu vou estar junto com as centrais sindicais, eu vou estar 

junto com o movimento popular, eu vou estar junto com os partidos de esquerda, contra a 

reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência, dizendo: "Fora, Temer! Diretas já!". 

Aposentado não é vagabundo. Meu pai e minha mãe estão aposentados e não são 

vagabundos, como alguns Deputados dizem aqui nesta Câmara. 

Sr. Presidente, estou na luta para defender a democracia e o povo brasileiro. 

Gostaria que este pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

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

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conveniência da restrição da proposta governamental de reforma da Previdência tão somente 

ao estabelecimento do limite de idade para aposentadoria. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria deixar registrado que o Governo, no momento em que passa por uma crise 

extremamente grave, deve sinalizar o que quer fazer na reforma da Previdência. 

Logicamente, ele deveria ter a hombridade de reconhecer que não pode aprovar esta proposta, 

que suprime, rouba, tira, aniquila, acaba com direitos. Isso não pode acontecer. 

O que ele pode fazer, na verdade, é votar apenas a proposta do limite de idade, questão já 

mundialmente estabelecida. A partir daí vai poder dizer que fez a reforma da Previdência. Mas 

não desta maneira como está tentando levar, até porque ninguém sabe o que vai acontecer. 

O Governo tem deixado muita gente preocupada, assustada com esta reforma. Nós não 

queremos admitir uma reforma sem regra de transição, que acaba com a pensão, impede a 

cumulatividade, diminui as atividades de risco dos agentes penitenciários e dos guardas 

municipais. 

Temos que acabar com isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Anúncio da realização de greve geral no País. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados e Deputadas, na próxima sexta-feira, dia 30, o Brasil inteiro, novamente, vai parar, 

vai às ruas fazer greve geral. 

Quero saudar todas as centrais sindicais, lamentando que algumas tenham cedido às pressões 

do Governo. De todo modo, a base dessas centrais sindicais não cedeu. 

Eu acompanho e vejo, com muita felicidade, a exemplo da UGT - União Geral dos 

Trabalhadores/Sergipe e da Força Sindical/Sergipe, que as categorias aprovaram, 

independentemente da decisão da cúpula, estar na greve geral na próxima sexta-feira. Vamos 

repetir o dia 28 de abril. Este Governo e a elite brasileira só respeitam o povo e as conquistas 

se houver grandes mobilizações de rua. 

Quero parabenizar todas as categorias sergipanas, aí incluídas as dos rodoviários, dos 

bancários, dos comerciários, da construção civil. Mais de 30 categorias com grandes sindicatos 

já decidiram pela greve geral na sexta-feira. Iniciaremos logo cedo a paralisação e, à tarde, 

faremos a grande caminhada e concentração na cidade. 

O Governo precisa renunciar. Este Congresso precisa afastar o Presidente golpista Temer. 

A reforma trabalhista e a reforma da Previdência não podem passar, porque isso significará a 

destruição de direitos, conquistas históricas da classe trabalhadora. Esse Governo não respeita 

nenhuma conquista, a não ser se houver grandes mobilizações populares. 

Parabéns a todas as centrais sindicais combativas representadas pela Central Única dos 

Trabalhadores! Parabéns à Frente Brasil Popular, que está convocando as categorias, que está 

nas bases fazendo este grande momento histórico de retomada da luta popular em defesa do 

Brasil, em defesa da democracia, em defesa de eleições diretas já. O Brasil precisa voltar à 

democracia, mas não haverá volta à democracia no País, não haverá eleições diretas no País 

sem grandes mobilizações de rua. 

Todos à greve geral no dia 30!  

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgá-lo em todos os meios de comunicação, 

Deputado. 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário dos trabalhadores brasileiros às reformas trabalhista e previdenciária. 

Anúncio da realização de greve geral contra o Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. PADRE JOÃO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saudar os 

trabalhadores e as trabalhadoras deste País, que estão vencendo o jogo porque estão 

barrando a reforma trabalhista no Senado e porque a reforma da Previdência não será mais 

aprovada aqui. Mas o importante é que o jogo está sendo jogado - o jogo está sendo jogado. 

Se relaxar, leva gol. 

É por isso que este dia 30 é muito importante para todas as trabalhadoras e os trabalhadores 

do campo e da cidade. Vamos às ruas em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, em todas 

as cidades mineiras. Que sejam 100, 200, 500, 10 mil, 100 mil pessoas! Vamos às ruas neste 

dia 30 para barrar esse desmonte e pedir que essa quadrilha coordenada por Michel Temer e 

Aécio Neves seja punida. Eles não podem ficar impunes! 

Trabalhadores, vamos à rua derrubar Temer! Eleições diretas já! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apresentação de requerimento de informações ao Poder Executivo sobre o contingenciamento 

de recursos de emendas apresentadas por Parlamentares não pertencentes à base governista. 

Cartilha PEC 287/16 - A Verdade sobre a reforma da Previdência, de autoria do orador. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS DO COUTO (PDT-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

trago aqui dois assuntos importantes. 
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O primeiro é sobre as emendas parlamentares. Vou dar como lido um pronunciamento, do qual 

não vou detalhar nenhum elemento. Trata-se de um questionamento e de uma indignação 

sobre o pagamento das emendas parlamentares impositivas. 

Com a Emenda Constitucional nº 86, o Governo está passando na frente aqueles são da sua 

base de apoio. Isso é inconstitucional. Depois de muitos pedidos de audiências aos Ministérios 

e à Secretaria-Geral da Presidência da República, que não foram atendidos, estou fazendo um 

requerimento de informações. Junto com isso, se não for resolvido esse problema, enviarei um 

mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam pagas essas 

emendas conforme diz a Constituição. 

O segundo assunto é sobre a Previdência. Eu quero deixar aqui para registro a cartilha PEC 

287/16 - A verdade sobre a reforma da Previdência, que fizemos sobre as verdades, ou sobre 

as mentiras, que o Governo esconde com a sua propaganda. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mês de maio, enviei um ofício ao Ministério das 

Cidades e também à Secretaria de Governo da Presidência da República cobrando 

informações sobre o pagamento de emendas parlamentares de minha autoria, formalizadas 

através de convênios nos anos de 2014, 2015 e 2016, que ainda não foram pagas.  

As emendas impositivas tratam do repasse de recursos do Governo Federal, através do 

Ministério das Cidades, para Municípios das regiões oeste e sudoeste do Paraná. Em alguns 

casos, os Municípios estão com as obras prontas há meses - fato esse corroborado pela Caixa 

Econômica Federal - e ainda não receberam a última parcela do pagamento dos convênios. No 

caso das emendas de 2016, sequer o pagamento da primeira parcela do repasse aconteceu, 

mesmo sem a existência de impedimentos técnicos que vedem a realização dos repasses.  

Mas esse é apenas um exemplo, Sr. Presidente. A situação se repete em outros Ministérios. E 

não se repete apenas comigo, mas também com outros Parlamentares desta Casa, aqueles 

que são da Oposição e que não apoiaram o impeachment da então Presidente Dilma Rousseff, 

ou que são contrários às reformas e proposições de interesse do Governo Federal.  

É importante lembrar, Sr. Presidente, que a Emenda Constitucional nº 86, que foi aprovada por 

nós Parlamentares no dia 17 de março de 2015, estabelece a vigência, no ato de sua 

aprovação, da obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das emendas 

parlamentares, a ser efetivada equitativamente, ou seja, de forma igualitária e impessoal, 

independentemente de seu autor.  

Na mesma semana que questionei o Ministério das Cidades sobre o não pagamento das 

emendas de até 3 anos atrás, verifiquei no SIAFI - Sistema Integrado de Administração 

Financeira o pagamento de emendas de 2016 de um conjunto de Parlamentares indicadas por 

Congressistas que dão apoio integral ao Governo.  

Não é possível, Sr. Presidente, que o pagamento de emendas esteja atrelado à proximidade 

dos Parlamentares ao Governo de Michel Temer. Isso é um ataque à democracia e ao debate 

político. Não podemos fazer do pagamento de emendas uma moeda de troca por votos em 

projetos enviados pelo Executivo a esta Casa de Leis.  

Mesmo com a evidente ilegalidade perpetrada, e sem que houvesse qualquer manifestação a 

respeito do conteúdo dos ofícios por parte do Ministério das Cidades e da Secretaria de 
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Governo, protocolei nesta Casa, na data de hoje, requerimento de informação, a fim de que os 

órgãos sejam suscitados, mais uma vez, a esclarecer sobre a segregação nos repasses dos 

recursos das emendas.  

Por sua vez, a violação ilegal e abusiva desse direito, materializado pela inobservância dos 

critérios da impessoalidade e igualdade, constitui direito líquido e certo à proposição de ação 

judicial.  

Por isso, solicitamos uma audiência com o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, Antônio lmbassahy. Até o presente momento, não obtivemos uma 

resposta positiva. Caso a Secretaria de Governo permaneça com esse hiato, será 

providenciado um mandado de segurança para garantir o pagamento dessas importantes 

verbas aos Municípios.  

(A cartilha PEC 287/16 - A verdade sobre a reforma da Previdência a que se refere o Deputado 

Assis do Couto encontra-se na Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e 

Informação da Câmara dos Deputados, conforme GT nº 01/2014 - SERAD/DETAQ, emitida 

pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - art. 98, § 3º, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Apelo aos Parlamentares de rejeição das propostas governamentais de reforma trabalhista e 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos 

Manato, eu gostaria que V.Exa. desse como lida manifestação que trago acerca das reformas 

que estão tendo como palco o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados. Há 

uma clara visão de que todo esse conjunto de reformas tem um endereço: o povo simples, os 

trabalhadores, aqueles que estão na iminência de perder o emprego, neste quadro de 

desemprego galopante no nosso País, aqueles que têm renda média de 900 reais a 1.700 

reais. E não se mexe nas grandes fortunas, no sistema financeiro e nos grandes salários.  

Portanto, rogo a V.Exa. que receba essa manifestação e a faça divulgar nos meios de 

comunicação desta Casa.  
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista do 

Governo Temer (PMDB/PSDB) têm o único objetivo de tirar direito do trabalhador, daquele que 

acorda cedo para trabalhar, que está no trânsito, que tem que enfrentar fila, que tem que 

enfrentar ônibus lotado com chuva e com sol. A renda média do trabalhador hoje é de 900 reais 

a 1.700 reais. É com esses trabalhadores que querem fazer reforma, não com aqueles que têm 

privilégios!  

Enquanto isso, só o auxílio moradia de Parlamentares, de membros do Ministério Público e do 

Judiciário é de 4 mil reais. Os grandes empresários sonegam 500 bilhões por ano neste País e 

45% do nosso PIB vai para pagar banqueiros e rentistas. Antes de propor tirar do trabalhador, 

por que não tiram dos que têm privilégios? 

A reforma é para melhorar a vida de quem? Do trabalhador brasileiro é que não é! Em nenhum 

país que foram feitas reformas desse tipo melhorou a economia e o crescimento. Peguem 

como exemplo o México, atualmente, ou o Equador na década de 90. Fizeram reformas desse 

tipo, e o nível de miséria e pobreza só aumentou. Não é possível que Deputados e Senadores 

estejam votando isso aqui! 

Eu queria fazer um apelo aos Deputados e aos Senadores: se nós temos amor pelo Brasil, se 

temos amor pelo povo brasileiro, se temos respeito pelos trabalhadores, vamos parar com 

esses projetos! Não há acordo com Presidente ilegítimo, que vai cair! É para isso que estamos 

aqui, para defender quem precisa do Estado, e não quem quer se utilizar dele. 

O Estado Brasileiro deixou de ser uma nação para se transformar em mercado. O Governo 

ilegítimo Temer (PMDB/PSDB) está destruindo o estado de bem-estar social. O Brasil de todos 

está se transformando em um país de poucos. O pobre não cabe no Orçamento, o aposentado 

não cabe no Orçamento, as mulheres não cabem no Orçamento. Os negros e as minorias, 

todos são excluídos do Orçamento. Hoje somente o mercado cabe nesse Orçamento.  

Companheiras Deputadas e companheiros Deputados, se nós temos amor pelo Brasil, se 

temos amor pelo povo brasileiro, se temos respeito pelos trabalhadores, vamos parar com 

esses projetos! Não há acordo com Presidente ilegítimo, que vai cair! É para isto que estamos 

aqui: defender quem precisa do Estado, e não quem quer se utilizar dele. É um Estado mínimo 

para os mais pobres e um Estado máximo para os ricos. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento nos meios de comunicação desta 

Casa. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos Deputados e à sociedade brasileira. Protesto contra a aprovação da proposta 

de reforma trabalhista, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. 

Defesa de rejeição da proposta de reforma previdenciária pela Câmara dos Deputados. 

Confiança na autorização ao Supremo Tribunal Federal, pela Câmara dos Deputados, de 

investigação de denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra 

o Presidente Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, 

Presidente Carlos Henrique Gaguim. É uma honra falar aqui com a sua presença na 

Presidência. 

Eu queria saudar todos os Parlamentares presentes neste momento neste plenário e, ao 

mesmo tempo, saudar a sociedade brasileira, que em alguma medida nos acompanha neste 

momento com muita curiosidade certamente sobre o comportamento, a forma como o 

Parlamento brasileiro vai se posicionar diante dessa denúncia que chegou a esta Casa no dia 

de hoje e foi lida neste plenário e encaminhada imediatamente, de um lado, ao Presidente 

golpista Michel Temer, para que ele apresente a sua defesa, e, por outro lado, às 16h26min, à 

Comissão de Constituição e Justiça - CCJ da Câmara dos Deputados. Então, a sociedade 

brasileira tem uma curiosidade enorme, certamente, para saber como vai se posicionar este 

Parlamento. 

Mas eu queria, antes de falar sobre esse assunto, mais uma vez, aproveitar esta tribuna para 

dizer do meu inconformismo com o papel que o Parlamento brasileiro tem cumprido neste 

momento no País. Nós estamos defronte da discussão de duas matérias de alta relevância 

para o povo brasileiro. De um lado, está a reforma trabalhista, lá nos tapetes azuis desta Casa, 

no Senado Federal, que, ontem, infelizmente, foi aprovada na Comissão de Constituição e 

Justiça, com o voto de 16 Senadores, que não demonstraram absolutamente nenhuma 

sensibilidade com a realidade vivida pelo nosso povo brasileiro. 

A reforma trabalhista, portanto, continua andando, tramitando no Senado Federal. Certamente, 

nas próximas horas ou nas próximas semanas, nós poderemos ter a votação no plenário. Se 

aprovada, será uma desgraça. Infelizmente, nós teremos feito nesta Casa o papel de algozes 

do povo, do trabalhador e da trabalhadora brasileira, se nos dermos ao desplante de votar uma 

reforma que tem tantos problemas e que trará tantos prejuízos aos trabalhadores e 

trabalhadoras do nosso Brasil. 

Será o fim do 13º, o fim da hora extra, o fim do descanso semanal remunerado, o fim do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e o fim de direitos que foram conquistados a duras penas 

pelo povo trabalhador deste País. 

Está em tramitação na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência, que também é uma 

maldade que o Governo do Presidente Michel Temer, do golpista Michel Temer, está fazendo 
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com esta Casa, com o povo trabalhador. É uma maldade, primeiro, com os Parlamentares da 

base de sustentação do Governo, que são obrigados a votar aqui uma matéria tão perniciosa e 

tão ruim para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, do nosso País. 

É também uma maldade com o povo trabalhador, com aquele povo sofrido, que nós temos 

visto dia e noite construir as riquezas do Brasil. Isso tem tomado as minhas noites de sono, 

porque me custa acreditar que o Parlamento brasileiro, que os Deputados e as Deputadas, que 

os Senadores e as Senadoras, que foram eleitos pelo voto popular, tenham a coragem de votar 

matérias que tragam tantos prejuízos aos trabalhadores e trabalhadoras do País inteiro. 

Eu quero dizer que tenho sido, às vezes, aconselhado por alguns colegas Parlamentares a ser 

um pouco mais leve em relação a esse tema, mas nós não podemos. Eu sinto que há certa 

vergonha de alguns Parlamentares, colegas nossos, em votar, em tratar dessas matérias aqui, 

porque sabem o quanto elas são prejudiciais aos trabalhadores e trabalhadoras do País. 

Eu queria dizer aqui que nós vamos continuar gritando, nós vamos continuar aqui brigando. 

Vamos gritar pelos metalúrgicos, que são obrigados a se levantar às 4 ou às 5 da manhã para 

irem para a porta das fábricas, para irem trabalhar, muitas vezes, na boca de um forno, 

passando praticamente a sua vida toda num serviço insalubre, e que não podem receber deste 

Parlamento um tratamento como esse.  

Nós vamos continuar gritando pelos pedreiros deste País, que são responsáveis pela 

construção das casas que muitos de nós habitamos, e que, ao trabalharem de sol a sol, não 

estão tendo nenhum reconhecimento por parte deste Parlamento quando propõe mudanças na 

legislação trabalhista e na legislação da Previdência da forma como estão propondo. Vamos 

gritar aqui pelas empregadas domésticas. Vamos gritar aqui pelos professores. Vamos gritar 

aqui pelos policiais, que são dignos do respeito e do trabalho honrado de cada um de nós aqui. 

Mas nós não estamos cumprindo com o nosso papel, não estamos cumprindo com a nossa 

tarefa, não estamos cumprindo com a responsabilidade para a qual fomos eleitos, que é a de 

estar aqui para defender os interesses de trabalhadores e trabalhadoras do nosso País. 

Nós vamos gritar pelas costureiras, nós vamos gritar pelos bancários, nós vamos gritar, enfim, 

por todos aqueles que se levantam diuturnamente e vão ao seu trabalho esperando que este 

Congresso exerça a responsabilidade de defendê-los e não permita que eles sejam subjugados 

por legislações que são apresentadas pelo atual Governo e que vão significar retrocessos 

inúmeros na vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. É por estes que nós vamos 

gritar, é por estes que nós vamos aqui, nesta tribuna, continuar denunciando esse 

comportamento antidemocrático, antissocial que tem sido praticado pelo Governo do 

Presidente Michel Temer e que agora vai enfrentar essa denúncia, para tristeza nossa também, 

porque aqui ninguém faz isso com alegria. 

A denúncia que foi apresentada neste Parlamento no dia de hoje traz elementos muito fortes, 

contundentes. A denúncia apresentada foi lida na sua integralidade, e ela dá conta de um 

conjunto de malfeitos que foram realizados durante a gestão do Presidente Michel Temer e que 

não coadunam com a responsabilidade de quem deveria estar preocupado em coordenar, em 

articular ações que pudessem viabilizar um país mais democrático, um país com 

desenvolvimento, com crescimento econômico, que olhasse para o seu povo e para a sua 

gente, que se preocupasse com os mais humildes, com os mais pobres, com aqueles que 

necessitam efetivamente da proteção do Estado brasileiro para sustentar suas famílias, cuidar 

dos seus filhos e educar também os seus filhos para um Brasil justo e para um Brasil 

igualitário.  
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A denúncia que nós recebemos hoje aqui, Presidente Gaguim, é muito séria. Eu faço parte da 

Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Eu tenho certeza de que aquela Comissão de 

Constituição e Justiça saberá analisar com responsabilidade, mas também saberá analisar com 

dignidade, não permitindo pressões, não permitindo que haja em cima da Comissão de 

Constituição e Justiça nenhum tipo de comportamento que não permita o voto livre e soberano 

de cada um dos Parlamentares que fazem parte daquela Comissão. Eu tenho também a 

certeza e a responsabilidade de que o mesmo tratamento que foi dado à Presidenta Dilma 

Rousseff será dado ao Presidente Michel Temer também, no plenário desta Casa, porque nós 

não podemos, de forma alguma, aceitar e coadunar com qualquer tipo de diferenciação.  

Eu tenho a certeza e a convicção de que os Parlamentares, Deputadas e Deputados deste 

Parlamento, saberão dar as respostas necessárias às demandas que a sociedade brasileira 

está nos apresentando neste momento. 

As pesquisas têm dito isso de forma muito clara. O Presidente Michel Temer tem mais de 90% 

de rejeição. De um lado, a rejeição se dá pelas práticas que Michel Temer teve durante este 

período, mas, por outro, também pelos projetos que enviou a esta Casa, como a reforma da 

Previdência, a reforma trabalhista, o projeto que liberou as terceirizações e o projeto que 

congelou os gastos públicos por 30 anos. Esses gastos públicos seriam necessários para 

garantir as políticas públicas e sociais tão protetoras do nosso povo espalhado por este Brasil. 

Era isso o que eu tinha a dizer. Tenho a certeza e a convicção de que este Parlamento não 

trairá o seu povo e a sua gente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa reforma trabalhista que a base do Temer quer 

aprovar quer retirar direitos de quem já não tem, daqueles que acordam às 4 horas da manhã 

para pegar uma condução, ônibus lotado, chuvas, filas, aqueles que precisam passar por ruas 

inseguras, escuras, ficando às margens da violência urbana, até chegar ao local de trabalho; 

que muitas vezes precisam deixar seus filhos com parentes ou amigos, pois não têm renda 

para deixar em uma creche particular, ou mesmo as públicas não possuem vaga. É destas 

pessoas que a base do Temer quer retirar direitos. Rasgar as garantias do pai de família, que 

em média ganha R$1.700,00 de salário. 

Pelos corredores desta Casa, alguns Deputados estão pedindo para eu ser menos agressivo 

com o Temer, mas o Temer não é menos agressivo com os trabalhadores.  

Eles possuem a total falta de vergonha em propor essas reformas, que igualam a grande 

maioria dos trabalhadores que estão no chão da fábrica, moldando ferro, em frente aos fornos 

aquecidos, ou carregando tijolos, carrinhos de areia, sacos de cimento, destruindo sua saúde 

física no universo do trabalho, aos que estão debaixo do ar-condicionado, achando que a 

grande parcela da população tem as mesmas facilidades e garantias que nós Deputados.  

Não vamos recuar um milímetro na defesa dos trabalhadores. Nosso compromisso não é com 

os grandes empresários, nosso compromisso é dar voz àqueles que, por falta de oportunidade, 

não conseguem estar aqui nesta Casa fazendo lobby, assim como fazem os grandes 

empresários.  
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Digo mais a esses Deputados que pedem para sermos menos agressivos com o Temer: não 

vamos aliviar, pois Temer e sua base não possuem a menor compaixão ao querer que o 

trabalhador ganhe menos, não têm o menor respeito quando querem que o povo trabalhe mais 

e em condições piores do que já trabalha. Vamos gritar sempre que vier uma proposta 

desumana como a reforma trabalhista e da Previdência.  

Será um grito que represente o camponês, que, com seu rosto rude e suas mãos calejadas 

pelas marcas do tempo, merece uma aposentadoria digna.  

Vamos gritar pelos metalúrgicos, que por sua expressão cansada demarcam a necessidade de 

uma vida com salários e condições dignas de trabalho; gritar pelas domésticas, que cedo estão 

nas casas de seus patrões, abrindo mão muitas vezes do convício familiar. Esses 

trabalhadores e trabalhadoras merecem ter seus direitos preservados e ampliados.  

Vamos gritar pelos pedreiros, que de sol a sol carregam o cimento e misturam a massa para 

construir nossos lares. Não podemos admitir que esta Casa queira diminuir a proteção que a 

CLT garante.  

Vamos gritar pelas costureiras, pelos artesãos, pescadores e tantos outros profissionais que 

sonham com o dia em que poderão desfrutar de sua aposentadoria.  

Aí eu pergunto: reformas para esses trabalhadores? Por que esta Casa não tem a coragem de 

taxar as grandes fortunas? Por que Temer quer retirar desses trabalhadores, e perdoa uma 

dívida de 25 bilhões do Itaú, perdoa uma dívida de mais 100 bilhões das Teles? É muita 

picaretagem!  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do PMB favorável à convocação de Assembleia Constituinte exclusiva para 

realização de reforma política. Orientação de bancada. 

________________________________________ 
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O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PMB tem um posicionamento claro. Somos totalmente favoráveis a uma Constituinte exclusiva 

para fazer a reforma política. Quem fizer parte dela não poderá ser candidato na eleição 

subsequente, para não advogar em interesse próprio. Defendemos eleições diretas para todos 

os cargos e somos totalmente contrários à reforma trabalhista e à reforma da Previdência. Isso 

é uma maldade com os trabalhadores, com os mais pobres. 

O Governo pode taxar as grandes fortunas, cobrar impostos dos bancos, combater a 

sonegação, combater as irregularidades e não jogar todos os problemas do País nas costas 

dos trabalhadores, dos servidores públicos e das pessoas mais pobres. 

Em relação a esta matéria, nós vamos votar "não", porque é uma matéria importante para a 

cultura, para o audiovisual, para o fomento à cultura. Esta é uma MP que já foi bastante 

debatida. 

Neste momento, nós vamos votar "não". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

176.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 04/07/2017-14:18 

Publ.: DCD - 7/5/2017 - 36 GONZAGA PATRIOTA-PSB -PE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Aquisição de novas viaturas para as Polícias Militar, Científica e Civil do Estado de 

Pernambuco. Ações integrantes do Plano de Segurança de Pernambuco. Relato da visita do 

orador a municipalidades pernambucanas. 

________________________________________ 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dois 

pronunciamentos para dar como lidos. No primeiro, registro que, nesta semana, o Governador 

Paulo Câmara entregou 53 viaturas, modelo Hilux, à Polícia Militar de Pernambuco, 

principalmente em localidades do meu Sertão, inclusive o Distrito de Rajada. 

No segundo pronunciamento, registro que fizemos durante este fim de semana várias reuniões 

lá no Pajeú: começamos pela exposição em Afogados da Ingazeira; depois, fomos a Itapetim, à 

festa de São Pedro, a Brejinho, a Tuparetama; participamos de uma grande reunião em 

Solidão; seguimos viagem a Petrolina; participamos de uma audiência pública sobre Tocantins; 

fomos a Belém do São Francisco, Lagoa Grande, Santa Maria, Orocó, Salgueiro, Floresta e 

Itacuruba. 
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Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que dê divulgação a este pronunciamento que fala da viagem 

fizemos para aprender com aquele povo do Agreste e do Sertão que sofre com a seca e a falta 

de chuva. 

Um grande abraço. Fiquem todos com Deus! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Gonzaga Patriota. O pedido de V.Exa. 

será acolhido. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governador Paulo Câmara entregou, na semana 

passada, mais 53 viaturas com o objetivo de fortalecer as ações da Polícia Militar de 

Pernambuco - PMPE e da Polícia Científica. Desse total, 36 caminhonetes serão destinadas ao 

policiamento ordinário da PM no Agreste e no Sertão do Estado. Outras 16 atuarão nas 

gerências de Polícia Científica do Recife e do interior do Estado e uma reforçará a Polícia Civil. 

Os veículos - todos do modelo Hilux 4x2 - estão nas ruas e fazem parte da renovação de frota 

que acontece a cada 2 anos. A ação integra o Plano de Segurança de Pernambuco, lançado 

em abril, e prevê investimentos de cerca de R$ 300 milhões na área. 

"Estamos reforçando a nossa frota, substituindo e ampliando o número de viaturas para que as 

forças de segurança possam atuar da melhor maneira. O Plano de Segurança está 

estruturando todas as áreas da nossa segurança pública, o que nos dá a certeza de que 

Pernambuco avançará muito na construção de uma cultura de paz", destacou o Governador 

Paulo Câmara. 

Para a renovação e ampliação das frotas, está previsto um investimento de mais R$ 80 milhões 

para continuar a entrega de novas viaturas em 2017. Ao todo, serão 320 novas caminhonetes e 

outros 487 novos veículos do tipo hatch e utilitários para todas as regiões do Estado. Também 

está sendo providenciada a aquisição de 700 novas motocicletas e 3,5 mil kits de 

Equipamentos de Proteção Individual - EPIs. Já o Batalhão de Choque receberá 12 novos 

veículos, são eles: três micro-ônibus, quatro vans com 16 lugares cada, quatro caminhonetes 

4x4 e um ônibus com 40 lugares. 

Entre outras ações já anunciadas e que também integram o Plano de Segurança de 

Pernambuco, Sr. Presidente, estão a mudança da Companhia Independente de Operações 

Especiais - CIOE, para a criação do Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE, 

composto por 300 profissionais especializados; a sanção da lei que cria o 1º Batalhão 

Integrado Especializado de Policiamento - BIESP, em Caruaru; a promoção de oficiais, 

subtenentes e sargentos da PMPE; e a criação da 9ª Companhia Independente da PM em 

Araripina, que atuará no policiamento ostensivo do Município. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesse final de semana, fiz uma maratona de reuniões, 

entre os dias 30 de junho e 1º de julho por sete Municípios pernambucanos dos sertões do 

Pajeú, São Francisco, Itaparica e Central. Na agenda, acompanhado pelo ex-Vereador de 

Salgueiro Alvinho Patriota e meu irmão Geralvinho Patriota, tive reuniões com correligionários, 

concedi entrevistas em emissoras de rádio e estabeleci parcerias com lideranças locais. 
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Na sexta-feira, dia 30, fui um dos convidados para uma audiência pública sobre o Velho Chico, 

na qual dei detalhes do Projeto de Interligação das Bacias dos Rios Tocantins e São Francisco. 

Em seguida, passei pelo Município de Lagoa Grande, Pernambuco, onde concedi entrevista ao 

radialista Erlânio, na Rádio Lagoa Grande FM. Acompanhado pelo Vereador Mantena, do meu 

velho amigo e correligionário Doutor de Iolanda e de Antônio Coelho, liderança do Distrito de 

Jutaí, comentei a situação política do País e falei sobre as emendas já destacadas para o 

Município. No início da noite, passei em Orocó, onde visitei o ex-Prefeito Sergio Clementino e 

familiares. 

Já na manhã do sábado, dia 1º, nossa comitiva ganhou a presença da Vereadora Paizinha 

Patriota, de Salgueiro. O grupo então fez em uma visita ao ex-Prefeito Chico Sampaio e me 

comprometi com o engajamento para finalizar as obras da estrada para Conceição das 

Crioulas e as residências do Programa Minha Casa, Minha Vida na cidade. Informei ainda que 

conversei com o dono da empresa responsável pelos serviços e com o Governador Paulo 

Câmara. Há recursos para a obra, mas ainda não foram liberados para não haver divergência 

com o Tribunal de Contas do Estado - TCE. Acredito que até o final de julho a obra 

recomeçará. 

Em seguida, concedi entrevista ao comunicador Paulo Barbosa, abordando diversos assuntos. 

Ao falar da extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a UNIVASF, para 

Salgueiro, lembrei que a bancada de Pernambuco na Câmara dos Deputados - composta por 

mim, a Deputada Creuza Pereira e o Deputado Pastor Eurico - destinou uma emenda no valor 

de R$ 52 milhões para a construção do campus na cidade e revelei que a unidade pode ser 

construída na antiga estação ferroviária, em um local de fácil acesso. 

Por último, versei sobre o cenário político nacional, regional e local, afirmando que sou contra 

qualquer tipo de corrupção e que vou votar a favor da abertura de processo para investigar o 

Presidente da República Michel Temer. Da mesma forma que votei contra o teto, a 

terceirização-fim e a reforma trabalhista, votarei contra a reforma previdenciária. 

Em relação ao respaldo a uma possível candidatura de Alvinho Patriota, do PV, a Deputado 

Estadual, enfatizei que fui um dos maiores incentivadores para que isso acontecesse. O meu 

estadual aqui no Sertão é Lucas Ramos, mas, agora ele vai disputar vaga para a Câmara 

Federal. Assim, farei dobradinha com o mano Alvinho e outros amigos da região. 

Ainda aproveitei, Sr. Presidente, para prestigiar a festa de 100 anos de Seu Silvino Firmino de 

Lima, realizada em 1º de julho, em Salgueiro. 

Em Floresta, em reunião promovida pelo Presidente do PSC local, Sandro dos Pocinhos, 

encontrei o ex-Prefeito de Floresta, Sérgio Jardim; o empresário Ricardo Xavier; lideranças de 

Barra de Juá, Marleide e Zé Joaquim; o ex-Vereador de Carnaubeira da Penha, Edmilson; o 

Presidente da colônia de pescadores de Carnaubeira da Penha, Edson; o bancário Robson 

Leonel e sua esposa Eliane, liderança de Serra do Arapuá; e o Vereador Beto Puça, de 

Floresta. 

Já em Itacuruba, tive um encontro com o Presidente da Câmara, João Novaes, quando discuti 

emendas que podem beneficiar comunidades na zona rural. Também fiz uma visita a eleitores 

de longa data e me confraternizei com lideranças políticas da cidade. 

Finalizando minha viagem, Sr. Presidente, em Belém do São Francisco, no Sertão de Itaparica, 

abracei meu velho eleitor e amigo Alfredo Pereira, hoje perto dos 100 anos de idade, além de 

outros eleitores e amigos. 
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O Prefeito de Solidão, Djalma Alves, do PSB, recebeu-me em sua residência na última quinta-

feira, dia 29. Na ocasião, o Chefe do Executivo local e este humilde Parlamentar se reuniram 

com mais de 200 pessoas, para debater questões atuais do País e ouvir os principais reclames 

da população. 

A programação teve início com uma apresentação do grupo de xaxado Bandoleiros de Solidão. 

Em seguida, fiz um rápido relato de como entrei na vida pública; divulguei projetos 

apresentados na Câmara dos Deputados e as parcerias formadas em diversas cidades do 

interior; e ressaltei a parceria com o Prefeito Djalma para que o Município solidanense se 

destaque cada vez mais. Estamos por aqui, não pensando em eleições futuras, mas pensando 

em fazer com que o Prefeito Djalma possa firmar parcerias com os Governos Federal e 

Estadual. 

O gestor municipal agradeceu a presença de todos e também falou da parceria formada 

comigo. "É de pessoas desta qualidade que precisamos no Congresso Nacional. Gonzaga é 

uma pessoa de boa índole, de pensamento positivo, que pensa em primeiro lugar em Deus, em 

boas ações para a Nação, para o País e para o nosso Município", destacou. 

Em seguida, visitamos a barragem Nossa Senhora de Lourdes, no Sítio Manoel Moço, na zona 

rural de Solidão. Na oportunidade, eu me comprometi em alocar recursos do Orçamento-Geral 

da União ou do Estado de Pernambuco para a elevação de mais 2 metros na barragem, 

aumentando o volume do reservatório e proporcionando melhor distribuição hídrica para 

Solidão. 

Esse, Sr. Presidente, foi um breve relato das ações do final de semana em vários Municípios 

do Sertão pernambucano. 
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Resistência da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB às reformas 

trabalhista e previdenciária. 



 

1662 
 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero apenas 

deixar registrado nos Anais desta Casa que hoje tive a oportunidade de participar de um café 

da manhã promovido pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB com 

várias lideranças sindicais e com o Senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. 

Nobre Presidente, demais Deputados e Deputadas, neste café da manhã, foram abordadas a 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência, contra as quais a CTB tem feito uma grande 

luta de resistência. Do ponto de vista da CTB, não fazemos nenhum acordo para votar essas 

reformas, porque elas são um verdadeiro crime, são um verdadeiro retrocesso dos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Por isso, quero deixar esse registro, em nome do Presidente da CTB, Adilson Araújo, e do 

Presidente da nossa Central aqui em Brasília. 
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Repúdio a pretendidas alterações, negociadas pelo Governo Federal, na proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria demonstrar a minha preocupação com as articulações que estão sendo feitas no sentido 

de modificar alguma coisa na reforma trabalhista para compensar negativamente a reforma da 

Previdência Social. Não vamos aceitar isso de maneira nenhuma. O trabalhador já está 

perdendo muito dinheiro com aquela reforma da Previdência que foi aprovada. 

Lembro que o Presidente Michel Temer está passando por uma série de dificuldades. Deve ser 

praga de trabalhador, de aposentado e de pensionista. Isso pega. Estamos vendo o que ele 
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está passando. Então, que ele tome cuidado e pare com esse negócio de tentar negociar. Ele 

tem que negociar aqui dentro, tem que discutir conosco, os Parlamentares. 

Não vamos aceitar que não haja regra de transição, não vamos aceitar que seja mantida livre 

de percentual a pensão, o acúmulo de pensão e aposentadoria no valor de até dois salários 

mínimos, as regras que estão estabelecidas para a aposentadoria por invalidez, incluída as 

atividades de risco para agente penitenciário, guarda municipal e agente socioeducativo. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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________________________________________ 

176.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 04/07/2017-16:44 

Publ.: DCD - 7/5/2017 - 97 CAETANO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inocuidade da proposta de emenda à Constituição sobre a redução de gastos públicos, 

aprovada pela Casa. Defesa de rejeição das propostas de reforma trabalhista e previdenciária 

e de afastamento de Michel Temer da Presidência da República.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, povo brasileiro, há mais de 1 ano - REPITO, há mais de 1 ano! -, estou ouvindo 

nesta Casa essa conversa fiada dos Deputados da base do Governo.  

Primeiro, o Presidente ilegítimo Michel Temer, que não sei que diabos ainda está fazendo à 

frente do País, que já não pegou o seu bonde e caiu fora dessa Presidência da República que 

não lhe pertence. Mas ele se agarrou a tudo para ficar na Presidência da República. 

Mandaram para cá a PEC do teto dos gastos, dizendo que iriam acabar com os gastos 

públicos, que iriam estipular um teto para os gastos públicos, que essa seria a solução para o 

País, a solução para a economia. V.Exas. estão lembrados que nós chamamos essa proposta 

de PEC da Morte? A PEC da Morte foi aprovada por V.Exas. da base do Governo, contra 

nosso voto, e congelou por 20 anos os investimentos em educação, segurança pública e 

saúde. 
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E o que aconteceu 1 ano depois, Deputado Carlos Manato e Presidente JHC? Sabem o que 

aconteceu 1 ano depois? O teto dos gastos públicos, que era para chegar a 3%, chegou a 8%. 

Eles mais que dobraram, sem nada de investimento para a Nação brasileira. 

Ora, que conversa fiada! Agora, estão vindo com essa conversa de reforma trabalhista e de 

reforma da Previdência na mesma toada. Mas não vai para lugar nenhum, porque não passa 

mais aqui nesta Casa. O que passa aqui agora é o afastamento de Temer. Esta Casa tem que 

tomar vergonha na cara e botar Temer no olho da rua!  

Ele está indo agora para o G-20, para fazer vergonha ao Brasil. Basta o que já aconteceu lá 

fora, a desmoralização pela qual este País passa, nunca vista nesta República, de um Governo 

que não teve um voto, que é ilegítimo, que deu um golpe! E agora todos os assessores de 

Temer estão indo para a cadeia. É um Governo encurralado, denunciado pela Procuradoria-

Geral da República por corrupção. 

E este Governo insiste, se apega aos cargos, às benesses, para poder aqui nesta Casa 

comprar, ou tentar comprar, votos de alguns Deputados para permanecer no poder, para 

continuar fazendo esta miséria que ele está fazendo no Brasil: 14 milhões de desempregados, 

crise política, social e moral.  

Ora, meu povo; ora, sociedade brasileira; ora, meus colegas Deputados e Deputadas, vamos 

passar este Brasil a limpo! A hora é agora! Vamos afastar Temer, para dar ao povo a 

possiblidade de haver eleições diretas, de eleger de novo o seu Presidente da República e 

tomar os destinos do País em suas mãos. 

"Fora, Temer!", "Fora, Temer!", "Fora, Temer!" e "Eleições diretas já!" é o que o povo quer, Sr. 

Presidente! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

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

pela TV Câmara, hoje ocupo este espaço para, mais uma vez, falar sobre o Presidente 

ilegítimo, golpista e denunciado Michel Temer. O Brasil, como todos sabem, vive uma terrível 

crise política, econômica e institucional. É evidente que a crise política que vivemos em nosso 

País se reflete na economia, que não anda. Mas Temer tenta vender a ideia de que uma coisa 

não está relacionada com a outra. Para Temer, a crise econômica que vivemos não tem nada a 

ver com a crise política em que o Governo dele, golpista, enfiou o Brasil.  

A política, meus amigos, é a economia concentrada. Se a política não vai bem, a economia 

também não vai bem. Se a política é a economia concentrada, é preciso acertar a política para 

ajustar a economia. O Governo ilegítimo tenta passar a seguinte ideia: a política está mal, 

estamos vivendo uma crise política; mas a economia está bem, está nos trilhos. Ele quer 

separar a política da economia. Com essa conversa fiada, Temer tenta empurrar goela abaixo 

a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização e outras maldades. E sempre 

com a conversa de que, mesmo com a crise política, a economia está andando. Está andando 

nada! Essas reformas só aumentam o arrocho da classe trabalhadora, só aumentam a crise no 

bolso do trabalhador e da trabalhadora. 

São vários os indicadores que mostram que o Governo Temer tenta, mais uma vez, enganar a 

população, quando diz que, apesar da crise política, a economia vai bem. É mentira! Isso é 

conversa pra aprovar reformas antipovo. V.Exas. lembram daquela PEC do teto dos gastos 

públicos, que nós chamamos aqui de PEC da Morte. Pois, então! O Governo aprovou aquela 



 

1665 
 

proposta, que congela em 20 anos os investimentos em saúde, educação e segurança, com a 

desculpa de que precisaria conter gastos. Mas vejam a manchete de ontem do jornal O Estado 

de S.Paulo: Gasto do governo sobe o dobro do permitido pelo teto. Ora! O Governo corta 

investimentos em saúde, educação e segurança pública por 20 anos, com a desculpa de que 

tem que segurar os gastos, mas dobra o aumento dos gastos! Como assim? Essa conta não 

fecha! Não está investimento em saúde, educação e segurança, mas está gastando em outra 

coisa? A regra era os gastos crescerem até 3%, mas o Governo calcula em 8%.  

Vejam bem, Sras. e Srs. Deputados, nós vivemos em um país que atravessa uma gravíssima 

crise econômica; um país que é comandando por um Presidente ilegítimo, sem voto e 

denunciado por corrupção. Nós temos, hoje, 14 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, as 

pessoas vão ao supermercado e sentem que o dinheiro está escasso. E o Governo insiste com 

essa balela de que a economia está melhorando. Melhorando pra quem, Michel Temer? Vejam 

em relação ao PIB! O Governo fez propaganda com o crescimento de 1% do PIB. Mas o PIB 

cresceu pra quem? 

A recessão continua para as famílias e para os investimentos. O PIB cresceu 1% no primeiro 

trimestre do ano em relação ao trimestre anterior, mas apresentou queda de 0,4% em relação 

ao primeiro trimestre de 2016. A recuperação que ocorrera em relação ao trimestre anterior não 

está relacionada com a dinamização da economia doméstica. O consumo das famílias e os 

investimentos seguem a trajetória contracionista. Sabemos que o que acontece em um 

trimestre, ainda mais se não ocorreram mudanças extraordinárias no âmbito dos investimentos, 

pouco significa. Mas se os investimentos ou o consumo das famílias tivessem crescido com 

taxas elevadas, haveria mais empregos e mais consumo no futuro próximo. 

Portanto, o resultado de um PIB que cresceu para fora não apontou para o futuro uma trajetória 

consistente de recuperação. O crescimento na margem do PIB do primeiro trimestre, por 

enquanto, parece como o primeiro voo de galinha que, após queda profunda, continuará se 

debatendo dentro do poço. Suspiros acontecem e são naturais em economias deprimidas. A 

economia não está se recuperando. O Brasil está mergulhado em depressão. A nossa 

depressão foi de 8,4% de perda de PIB entre o quarto trimestre de 2014 e o mesmo trimestre 

de 2016. A economia somente estará em recuperação se apresentar trajetória consistente de 

saída do poço em que mergulhou e estará recuperada apenas quando atingir um PIB 

equivalente ao do quarto trimestre de 2014. 

O suspiro que a economia está dando não tem nada a ver com a atuação do Governo. Aliás, 

esse suspiro aconteceu apesar da paralisia do Governo, tanto que é um PIB que dependeu de 

demanda externa. O Governo atribui uma suposta recuperação ao movimento bem-sucedido 

para aprovação das reformas trabalhista e previdenciária. Que fique claro: o crescimento 

econômico jamais será impulsionado por movimentos pré-reformas previdenciárias ou 

trabalhistas. Tais reformas não estimulam nem o investimento e muito menos o consumo. Muito 

pelo contrário, podem estimular a poupança, já que geram muita insegurança, principalmente 

para os trabalhadores. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Temer tenta enganar a população quando quer 

separar a crise política da economia. O cenário atual, real, é só um: estamos mergulhados 

numa crise política, econômica e institucional; temos um Presidente sem voto denunciado por 

corrupção; e caberá a esta Casa decidir se o Supremo Tribunal Federal pode ou não investigar 

Michel Temer. Eu, Luiz Caetano, votarei favoravelmente à aceitação da denúncia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Relato da vista do Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto 

Kassab, aos Municípios de João Pessoa e Campina Grande, Estado da Paraíba, e Fortaleza, 

Estado do Ceará. Realização do seminário Erradicação do Trabalho Infantil e Reforma da 

Previdência, pela Comissão de Trabalho, Políticas de Emprego, Seguridade Social e Economia 

Social do Parlamento do Mercado Comum do Sul - PARLASUL.  

________________________________________ 

O SR. RÔMULO GOUVEIA (PSD-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado JHC, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de 

registrar com alegria que, na última sexta-feira, o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações, Gilberto Kassab, a Dra. Vanda Nogueira e a equipe do Ministério estiveram em 

João Pessoa, na Paraíba, para o processo de migração das emissoras AM para FM. 

Em razão da sua importância, lutei muito pela modernização e, acima de tudo, pela melhoria da 

radiofonia paraibana. Foram 28 emissoras de rádio que aderiram ao processo de migração em 

todo o Estado. Várias já assinaram os termos da migração na solenidade. E eu quero 

agradecer a toda a equipe do Ministério, em especial ao Ministro Gilberto Kassab.  

Em sequência, fomos a Campina Grande, onde nos encontramos com o Reitor da 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, o Prof. Vicemário, e com a Secretária de 

Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, a Sra. Francilene Garcia, para tratar de 

projetos da FINEP. A UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, cuja magnífica Reitora é a 

Profa. Margareth, e a UFCG têm vários projetos na FINEP. 

O Ministro autorizou o Presidente da FINEP, o Sr. Marcos Cintra, a agilizar alguns projetos que 

estão em andamento, muitos até com recursos já liberados.  

Dando sequência a esse trabalho da agenda de sexta-feira, estive ontem em Fortaleza, em um 

evento de inovação da FINEP, que contou com a presença do Ministro Kassab e do Presidente 

Marcos Cintra. A Dra. Patrícia Aguiar assumiu o comando do escritório da FINEP no Nordeste, 

em Fortaleza. Isso será muito importante porque a FINEP tem concentrado seus recursos no 

Sul e no Sudeste.  
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Com essa decisão do Governo, do Ministro Gilberto Kassab e do Presidente Marcos Cintra, 

vamos ampliar os investimentos, vamos ter a oportunidade de levar recursos para a Região 

Nordeste, para as instituições de ensino, para a iniciativa privada, a fim de possibilitar 

crescimento a essa área que V.Exa., Sr. Presidente, tão bem conhece e, com certeza, faz o 

mesmo trabalho no seu Estado, a querida Alagoas.  

Para encerrar, eu gostaria de dizer que a Comissão de Trabalho, Políticas de Emprego, 

Seguridade Social e Economia Social do Parlamento do MERCOSUL, que tenho a honra de 

presidir, realizou hoje um importante seminário com o tema Erradicação do Trabalho Infantil e 

Reforma Previdenciária, que contará com a presença dos Deputados José e Zacarias, do 

Paraguai, e da Deputada Ana, da Argentina.  

Esse seminário foi muito importante para avançar nessa política. Tivemos o apoio do Deputado 

Celso Russomanno e de todos da representação. 

Sr. Presidente, peço que meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da 

Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Rômulo Gouveia, 4º Secretário desta 

Casa. O pedido de S.Exa. será atendido. 
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Adesão popular no Estado de Sergipe à mobilização nacional realizada no dia 30 de junho do 

corrente ano contra as propostas de reforma trabalhista e previdenciária apresentadas pelo 

Governo Federal, pelo afastamento de Michel Temer da Presidência da República e pela 

realização de eleições diretas para Presidente da República. 

________________________________________ 
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O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

fazer aqui um registro. 

Queria pedir a V.Exa. que considerasse como lido o meu pronunciamento e que ele fosse 

divulgado no programa A Voz do Brasil.  

Nele parabenizo o movimento da classe trabalhadora, que, no dia 30, foi às ruas se manifestar 

contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência Social, pela volta da democracia 

e por eleições diretas já. 

Quero parabenizar em especial o povo sergipano, que iniciou o movimento à zero hora, com a 

paralisação de todas as categorias: rodoviários, bancários, comerciários, funcionários públicos. 

Parabenizo a Frente Brasil Popular sergipana, as centrais sindicais e a juventude, que encerrou 

o movimento às 18 horas, no Bairro Treze de Julho, embaixo de chuva, com uma grande 

caminhada, de milhares de pessoas, do centro da Capital, da General Valadão, até o Bairro 

Treze de Julho. 

Parabéns a todos! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, ocupo esta tribuna para registrar que no último dia 

30 de junho houve grande mobilização do Brasil contra as reformas trabalhista e previdenciária, 

pelo afastamento do "Presidente Golpista" e por eleições diretas já, no Estado de Sergipe. Em 

todas as regiões foram realizadas atividades. 

Quero destacar em especial a paralisação total dos rodoviários, à zero hora do dia 30, a dos 

bancários, dos comerciários, dos eletricitários, dos servidores públicos, em nome de todas as 

trabalhadoras e de todos os trabalhadores, e a presença de todos os movimentos sociais e 

sindicais. 

O movimento sindical e social organizado pela Frente Brasil Popular mobilizou as 

trabalhadoras e os trabalhadores para a greve geral contra as reformas trabalhista e da 

Previdência e por eleições diretas já. 

As manifestações ocorreram em todas as regiões do Estado, em especial nos Municípios de 

Estância, Maruim, Riachuelo, Lagarto, Poço Redondo, Canindé de São Francisco e Porto da 

Folha. 

Apesar de setores do empresariado e da grande mídia sergipana tentarem criar notícias 

contrárias à greve, de divulgarem a proibição da greve por parte da Justiça do Trabalho e pela 

Justiça Comum, em mais uma tentativa de criminalizar o movimento sindical e social, as ruas 

ficaram tomadas por milhares de manifestantes no dia da greve geral. 

Milhares de pessoas de todas as entidades que integram a Frente Brasil Popular se 

concentraram na Praça General Valadão, em Aracaju, e caminharam, mesmo sob forte chuva, 

pelas ruas do Centro até o Bairro Treze de Julho. 

Saudamos todas as organizações - Frente Brasil Popular; CUT; CTB; UGT; CONLUTAS; Via 

Campesina, em nome dos movimentos do campo; MOTU, em nome dos movimentos de 

moradia; organização da juventude, em nome de Levante e Quilombo - e, principalmente, a 

população que foi para a rua demonstrar toda a sua indignação com a situação por que passa 



 

1669 
 

o nosso País, com a principal pauta do Governo, que é a retirada de direitos e as reformas 

trabalhista e previdenciária, e contra um governo que está comprometido apenas com os 

interesses econômicos e envolvido em fortes denúncias de corrupção. 

Saudamos o Tribunal Regional do Trabalho que, quando foi provocado para proibir a greve, 

soube respeitar o direito da classe trabalhadora de fazer a greve, tomando a decisão pela 

garantia de 30% dos trabalhadores. 

Quero saudar também a Polícia Militar, que, em todas as greves, tem respeitado o direito da 

classe trabalhadora. 

Sr. Presidente e demais Parlamentares, temos certeza de que é possível mudar a conjuntura 

que vivemos atualmente com a mobilização e a luta do povo nas ruas, de que é possível 

retomar a política de inclusão social e a normalidade democrática. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

176.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 04/07/2017-15:18 

Publ.: DCD - 7/5/2017 - 73 EDUARDO CURY-PSDB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crise institucional reinante no País. Reafirmação do apoio incondicional ao combate à 

corrução. Defesa de prosseguimento das investigações contra o Presidente da República. 

Falência do sistema político brasileiro. Conveniência de extinção do sistema de voto 
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________________________________________ 

O SR. EDUARDO CURY (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado JHC, 

Sras. e Srs. Deputados, eu ocupo esta tribuna pela terceira vez no Grande Expediente desde 

que fui eleito Deputado Federal e, infelizmente, vou tratar do mesmo assunto das vezes 

anteriores. 
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A crise institucional que assola o Brasil machuca e traz frustração e desesperança aos 

brasileiros de bem. Infelizmente, passamos, nos últimos anos, por crises sem precedentes na 

história da República. E quando começamos a caminhar no sentido de sua superação, no 

campo econômico, por exemplo, com sinais positivos de recuperação, somos atropelados por 

novas descobertas que abalam a estrutura da República. 

Mas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o momento não é para lamentação, é para reflexão, é 

para pensarmos, na verdade, no reerguimento do nosso País e partirmos, efetivamente, para a 

ação. 

Em primeiro lugar, é necessário reafirmar nosso apoio intransigente ao combate à corrupção e 

à incompetência. Foi justamente por acreditar nesses valores que defendi enfaticamente o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff. E, exatamente pelos mesmos motivos, entendo 

ser necessário o prosseguimento das investigações contra o Presidente da República. Os fatos 

denunciados são graves, e a Nação brasileira exige todos os esclarecimentos necessários. 

Feito esse registro, passo a abordar algumas questões que acredito serem primordiais para 

pensarmos o Brasil nos dias de hoje. 

Não tenho dúvida nenhuma de que só sairemos dessa crise institucional se passarmos por 

uma profunda transformação, uma catarse ética e moral. O atual sistema de fazer política 

precisa ser colocado abaixo. Não dá mais! Nosso sistema político está falido, e a sociedade 

brasileira já compreendeu isso. 

Vou me deter no modelo de voto proporcional, para citar um exemplo. Na minha visão, esse 

sistema de votação torna as eleições mais caras, mais dispendiosas, já que, para se eleger, o 

candidato precisa percorrer todo o seu Estado. Senhoras e senhores, no atual sistema, o que 

temos é uma competição de promessas inexequíveis, de compromissos mirabolantes, que só 

levam ao descrédito de toda a classe política.  

No Brasil, esse sistema proporcional começou a ser montado a partir de 1932, momento de 

ascensão de Getúlio Vargas ao poder, e foi montado com um objetivo claro. Nas palavras do 

jurista Fábio Comparato, a intenção era criar um sistema eleitoral duplamente fraco, tanto pela 

ampla liberdade de criação de partidos como pela introdução do voto somente em candidatos 

individuais, e não em partidos. Temos que reformar imediatamente esse sistema político que aí 

está, absolutamente carcomido e defasado. 

Sem querer aprofundar demais nesse tema específico, defendo nesta tribuna que uma das 

saídas mais seguras é o simples voto distrital, aliás, já adotado nos países do Primeiro Mundo, 

nas democracias mais maduras. Ele teria o condão de baratear os custos de uma eleição, 

aproximando eleitor e eleito, democratizando as relações entre representante e representado, 

enfim, sinalizando para a sociedade uma mudança importante em nosso sistema de votação. 

Existe uma segunda reflexão que eu gostaria de compartilhar com as Sras. e os Srs. 

Deputados. Dado o atual momento de crise institucional, fala-se muito em reformas, mas uma 

das reformas primordiais para o nosso País necessita ser enfrentada imediatamente. Refiro-me 

à reforma tributária. A última reforma do sistema tributário ocorreu na década de 60. Porém, 

desde então, a base da nossa economia e da economia mundial mudou completamente, e nós 

não avançamos. 

O nosso sistema tributário do jeito que foi forjado e da maneira como funciona hoje incentiva a 

sonegação fiscal e acaba por contaminar a própria atividade política. Temos hoje um sistema 
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que gera e incentiva a corrupção, muito complexo, pouco transparente e absurdamente penoso 

para a sociedade. 

A confusão do Sistema Tributário Nacional, além de facilitar a sonegação fiscal, igualmente 

dificulta para os bem-intencionados. O fato é que o nosso sistema atual pune duplamente o 

empreendedor e o trabalhador. Somos o único País do mundo que cobra imposto sobre 

emprego. A carga tributária incide sobre a cadeia produtiva de bens e serviços, encarecendo 

os nossos produtos, tirando a competitividade da nossa indústria e consequentemente gerando 

empregos fora de nosso País.  

Eu poderia passar aqui horas citando números absolutamente assustadores para demonstrar a 

total inviabilidade do atual sistema, mas, em vez disso, quero deixar outra reflexão. Se há 

unanimidade em relação a esse tema, se empresários, trabalhadores, políticos, professores, 

especialistas, todos concordam e clamam por mudanças, por que não conseguimos avançar? 

Por que os Governos e o Congresso Nacional ainda não foram capazes de discutir e debater 

uma reforma tributária que tire o País do atual atraso e da absoluta injustiça fiscal com a qual 

somos obrigados a conviver? Acredito ser essa uma boa reflexão. 

Outro ponto me parece crucial nessa crise de escândalos e corrupção e merece ser abordado: 

por que os órgãos de controle não funcionaram e deixaram a situação chegar a esse estado? 

Este é um ponto chave que precisa, sim, ser abordado. Todos aqui já observaram que, nas 

matérias jornalísticas que tratam dos desvios das campanhas eleitorais, a resposta dos 

acusados é sempre uma só. Todos respondem o seguinte: "As contas e a campanha foram 

aprovadas pela Justiça Eleitoral". E isso é verdade! O que faltou, senhoras e senhores? Uma 

legislação mais dura para esse tipo de prática? Mais auditores, mais fiscais envolvidos?  

Todos nós aqui sabemos da atuação firme dos órgãos de controle, principalmente em relação a 

cargos executivos: diz-se comumente que quem tem a caneta na mão tem o poder. Isso 

também ocorre na iniciativa privada, quando os empreendedores são constantemente 

questionados pelo Fisco por divergências na interpretação de novas normas que são criadas 

diariamente.  

Pergunto, citando apenas um exemplo: como uma obra do Estádio Mané Garrincha, em 

Brasília, estimada inicialmente em 600 milhões de reais acabou custando aos cofres públicos 1 

bilhão 575 milhões de reais? Houve um superfaturamento de 900 milhões de reais, de acordo 

com a Polícia Federal. Onde estava o Ministério Público? Onde estavam os Tribunais de 

Contas? Onde estava a imprensa? 

A corrupção, como ato de esperteza individual, sempre esteve presente na política e em todos 

os setores da sociedade. 

O Sr. Fábio Sousa - V.Exa. me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO CURY - Com todo o prazer, Deputado. 

O Sr. Fábio Sousa - Deputado Eduardo Cury, ouço as reflexões que V.Exa. traz ao plenário 

hoje. Elas vêm de uma pessoa que tem capacidade e conteúdo. Até comentei há pouco com 

dois colegas ali atrás: V.Exa. é um dos Deputados mais preparados desta Legislatura. Digo 

isso não só pela situação aqui, mas pelo seu histórico como Prefeito de São José dos Campos 

e pela sua liderança em São Paulo. A reflexão de V.Exa. só nos leva a pensar melhor - acho 

que todos os Deputados assim deveriam fazer - no que estamos fazendo nesta Casa em prol 

do País. Muita coisa precisa ser feita. E V.Exa. está dando um norte muito interessante. 
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O SR. EDUARDO CURY - Obrigado, Deputado Fábio Sousa. V.Exa. pode ter certeza de que é 

uma referência para mim, embora mais novo do que eu. Temos um grande trabalho a fazer 

aqui. Agradeço suas palavras. 

Como dizia, o projeto de corrupção, o assalto aos cofres públicos como método de poder não 

surgiu do dia para a noite. Ele foi lapidado pelo PT por mais de 25 anos. Primeiro, com 

sindicatos, depois em Prefeituras e Governos Estaduais, culminando com 14 anos no Governo 

Federal.  

Seria fácil, para mim, só atacar o PT, mas, não, esse projeto criminoso teve sócios. Os sócios 

foram parte da mídia, parte da sociedade civil organizada, parte do Ministério Público, parte do 

Judiciário, parte da classe política, parte da Oposição, inclusive o meu partido à época.  

Muitos se calaram e aceitaram essa forma de fazer política para alcançar o poder e nele se 

manter. Ou ninguém viu no horário nobre, nas TVs das nossas casas, as ilegalidades 

cometidas durante as campanhas eleitorais com o uso descarado de recursos públicos e de 

dinheiro de sindicatos, que também são públicos, dinheiro dos impostos, desequilibrando o 

processo eleitoral?  

Só não viu quem não quis. Bambu não faltava, o alvo era grande e invisível. Faltou flecha, e 

muita flecha. Só não agiu quem, na verdade, sempre acreditou que os fins justificavam os 

meios, pois, sendo vencedora sua ideologia, não importava se era fruto de corrupção ou de 

malandragem. Na minha opinião, mesmo em menor grau, todos são tão responsáveis como 

quem cometeu essas irregularidades.  

Como mudar isso? O caminho é criar mais regras e burocracia ou simplificar os processos e 

baratear as campanhas, para que as pessoas possam disputar as eleições em condições de 

igualdade? 

Os corruptos e mal-intencionados sempre encontram uma forma de participar do processo 

eleitoral. Não é por aí! O que nós não podemos é impedir, dificultar que as pessoas de bem 

possam participar desse processo. Também gostaria de deixar essa reflexão a todos. 

Como renovar a política? Essa é outra reflexão que precisa ser feita e enfrentada pelos 

partidos políticos no Brasil. Nossa democracia é calcada no pluripartidarismo, e, não obstante o 

exagerado número de partidos políticos, são eles o sustentáculo do nosso sistema político. É 

necessária uma urgente depuração nos quadros partidários, a oxigenação, com a entrada de 

militantes e lideranças novas, jovens, que tragam ideias inovadoras a partir da iniciativa 

privada, por exemplo.  

Cito o exemplo da minha querida São José dos Campos novamente. Lá fizemos exatamente 

isso. Começamos a administrar a cidade com o ex- Prefeito Emanuel Fernandes. Depois de 

dois mandatos, o meu nome foi sugerido para disputar a eleição pela primeira vez. Mesmo sem 

ter disputado nenhuma eleição, sendo um novato, fui eleito em primeiro turno em duas 

eleições. Numa proxima eleição, poderíamos ter retornado à Prefeitura. Não! Lançamos um 

candidato novo, para mostrar, sinalizar para a sociedade que era importante a renovação. 

Perdemos a eleição para o PT por 1,5% de votos. Não há nenhum problema quanto a isso, faz 

parte do jogo democrático.  

A administração foi uma tragédia. Quatro anos depois, numa nova eleição, fomos pressionados 

pela cidade, pela sociedade: "Eduardo e Emanuel, se vocês saírem candidatos, é uma eleição 

ganha". Não! O que fizemos? Demos novamente o exemplo: lançamos um candidato novo, um 

candidato que nunca tinha disputado uma eleição, um gestor público eficiente e competente. 



 

1673 
 

Ele venceu com 62% dos votos, tendo três vezes mais votos do que os nossos adversários do 

próprio PT. 

Este exemplo mostra que é possível oxigenar os partidos e renová-los, sob pena de sua 

completa desatualização e divórcio da sociedade atual, cada vez mais exigente e atenta. Esse 

processo não deve ser feito somente com o discurso. A renovação se faz na prática, dando o 

exemplo, para que novos participantes também possam fazer parte do processo político. 

Nesse contexto, surge outra questão muito ligada à falta de renovação: por que não surgem 

novas lideranças estadistas? Na minha opinião, o sistema político predominante no Continente 

não promove a renovação política, pelo contrário: tende a perpetuar nas posições de maior 

influência lideranças que já detêm o poder. Isso vem acontecendo em toda a América Latina, 

não somente no Brasil.  

O Sr. Lobbe Neto - V.Exa. me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO CURY - Pois não, Deputado Lobbe Neto. 

O Sr. Lobbe Neto - Quero cumprimentar V.Exa. pelo brilhante pronunciamento e pela leitura 

que faz sobre todos os atos que estão ocorrendo no País e sobre esse momento de renovação. 

É tão importante que novas lideranças, que os jovens possam exercer a cidadania e participar 

ativamente do processo político e partidário! Quero cumprimentá-lo, Deputado Cury, pelo 

trabalho que V.Exa. realizou em São José dos Campos, juntamente com Emanuel Fernandes, 

num grande exemplo de administração. Foi uma administração que marcou São José dos 

Campos, tanto é que, agora, voltou com uma liderança nova, mas o PSDB governa a cidade. A 

capital do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos, hoje é muito bem administrada pelo 

PSDB. No entanto, meu caro Deputado Eduardo Cury, é importante que também façamos em 

nosso partido a renovação, as prévias, as discussões internas, as eleições, sem ampliar os 

mandatos, tanto dos diretórios municipais e estaduais, quanto do nacional. É necessário que 

essa discussão e essa renovação no comando da legenda, tanto nos Municípios e nos Estados 

quanto no âmbito Federal, façam com que mais jovens participem, porque isso é importante 

para a vida partidária. Portanto, quero cumprimentá-lo e dizer que também fazemos um 

trabalho aqui na Câmara dos Deputados com o Parlamento Jovem Brasileiro, que, em 

setembro, terá mais uma edição. Traremos jovens do ensino médio a Brasília para conhecerem 

de perto como é feita uma lei, como é a legislação. Devem conhecer esta Casa não só pelo 

que ouvem na mídia nacional, mas realmente conhecer o trabalho de Deputados sérios, 

Deputados competentes como V.Exa. 

O SR. EDUARDO CURY - Deputado Lobbe Neto, agradeço muito a sua deferência. Como 

disse agora há pouco, a renovação não se faz com palavras, mas, sim, com atos. V.Exa. é o 

autor do projeto que incentiva o Parlamento Jovem Brasileiro. Sou testemunha da sua 

paciência ao orientar os jovens que sempre vêm aqui ao Congresso Nacional. Esse seu 

exemplo, na verdade, é um incentivo para que novas pessoas, para que os jovens participem 

da política. Não temos o direito de criticar os outros sem fazermos a nossa parte em nosso 

próprio partido. O partido precisa se depurar, precisa ser eleita uma nova Executiva Nacional, 

para que estejamos em consonância com a sociedade. 

Com essa nova geração, como eu ia dizendo, é diferente. Com o advento das redes sociais e o 

distanciamento das ideologias fracassadas de esquerda, surgem novas lideranças da 

sociedade civil. Acredito, sinceramente, que a renovação é o caminho. A reconstrução do Brasil 

não será completa se também a política e os partidos não forem reformados. Nossa 

democracia tem sido desvirtuada em virtude de regras que distorcem a representação da 
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vontade popular. O excesso de legendas deu origem a um balcão de negócios, o qual nao 

podemos mais tolerar. 

O Brasil tem uma quantidade de partidos e políticos que contrasta com o resto do mundo. 

Apenas o Nepal, com 122, e a Rússia, com 78, nos superam nesse quesito. Mesmo quando se 

consideram somente legendas com representatividade parlamentar, o caso brasileiro destoa.  

De onde vem isso? Na minha humilde avaliação, o legado do regime militar ainda ecoa em 

nosso País e se manifesta na atual crise, retardando o amadurecimento democrático do Brasil. 

Naturalmente, o regime militar represou o aparecimento de novas lideranças e, no período 

imediatamente posterior, fez com que retornassem políticos cuja única bandeira era a chamada 

luta contra a ditadura. Assim, junto com grandes e honestos líderes, emergiram outros, não 

pela sua qualidade moral, não pela sua qualidade ética, nem pela sua capacidade de trabalho. 

Emergiram simplesmente com a bandeira contra a ditadura, mas eram políticos oportunistas 

que viram na oposição ao regime uma bandeira e ali se criaram, se alimentaram e se 

perpetuam desde os anos de 1990. Esse lapso temporal fez com que o amadurecimento 

democrático fosse interrompido. E hoje pagamos um alto preço. 

Vou usar um exemplo pessoal. Quando me elegi Prefeito em São José dos Campos, em 2004, 

tinha 43 anos. Era comum a admiração das pessoas. Elas me diziam nas ruas: "Ora, Eduardo, 

você é muito jovem!" Eu dizia a elas: "Eu tenho 43 anos!" 

David Cameron se elegeu Primeiro-Ministro em um país conservador com 41 anos; seu Vice, 

Nick Clegg, com 39 anos. Isso mostra o retardamento do nosso processo de amadurecimento 

político no Brasil. 

Trazendo o debate para a atualidade, podemos citar os exemplos de Emmanuel Macron, eleito 

recentemente para o cargo mais importante da França, com apenas 39 anos, ou de Justin 

Trudeau, no próprio Canadá.  

São exemplos simples de como a formação de novas lideranças políticas no Brasil foram 

retardadas em razão do período que vigorou entre 1964 e1985. 

O regime militar também influenciou diretamente na elaboração da Constituinte de 1988. A 

nossa Carta Magna preencheu essa lacuna exemplarmente quando restabeleceu as garantias 

individuais e democráticas. Deve ser aplaudida a intenção da Carta de se construir uma 

sociedade livre, justa e solidária e de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. 

Por outro lado, não tenho medo de dizer que a Constituição atual foi uma tragédia no que se 

refere ao regramento econômico e social de nosso País, uma vez que ela representou somente 

um lado da visão econômica da época, com forte visão da esquerda atrasada, que não tinha 

defensores no mundo afora, mas que aqui foi vencedora.  

O que se traçou foi o delineamento de um Estado intervencionista, opressor, que pune o 

empreendedor, dificulta quem quer gerar emprego, taxa o salário como em nenhum outro país 

e protege somente os poderosos e amigos do poder. São modelos econômicos inexequíveis já 

para aquela época, ainda mais para a atual.  

Sob esse ponto de vista, fomos obrigados a conviver com muitos absurdos e anacronismos 

contidos no texto que obrigam os Parlamentares a um trabalho permanente de corte e revisão 

da Constituição de 1988. O que fazemos aqui, Sr. Presidente, todo tempo, sejamos 
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Parlamentares de esquerda, sejamos de direita, sejamos liberais, é tentar corrigir a 

Constituição de 1988.  

Trago o debate para os dias atuais, quando podemos citar a tão discutida reforma da 

Previdência. O atual sistema previdenciário que herdamos, eivado de privilégios e injustiças, foi 

definido pela atual Constituição. 

Os Governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e o atual propuseram reformas justamente para 

corrigir essas distorções. Note-se que, mesmo em governos de matizes ideológicos diferentes, 

propuseram reformas na mesma direção. Essa é outra reflexão bastante importante. 

Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, na minha avaliação o ano que vem não é apenas para 

elegermos o Presidente da República. É hora de escolher um Chefe de Estado e começar, a 

partir dele, a reconstruir o nosso País. Não será um caminho fácil, pelo contrário: teremos uma 

missão muito dura pela frente. Mas a atual crise pode, sim, representar um avanço institucional 

para o Brasil e para os brasileiros. Acredito que podemos, sim, dar um salto de qualidade, a fim 

de dar um futuro melhor para nossos filhos e netos.  

Ao concluir, gostaria de deixar novamente um pensamento da filósofa e escritora russa Ayn 

Rand, que migrou para os Estados Unidos com apenas 21 anos, uma pérola do pensamento 

que se adequa muito bem à situação atual do nosso País. Diz ela: 

Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem nada produz; 

quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; 

quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, 

e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de 

você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em 

autossacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. 

A Sra. Yeda Crusius - V.Exa. me concede um aparte, nobre Deputado? 

O SR. EDUARDO CURY - Pois não, Deputada. 

A Sra. Yeda Crusius - Antes de V.Exa. terminar, quero cumprimentá-lo, inclusive por essa frase 

que acaba de mencionar. Quero cumprimentá-lo porque a sua fala tem a ver com o que o 

Brasil necessita hoje. Então, meus cumprimentos não apenas pela fala, mas por todo o 

mandato que tem desempenhado. 

O SR. EDUARDO CURY - Deputada Yeda Crusius, agradeço a V.Exa. Faço questão de 

registrar que o seu mandato e a sua vida são a comprovação pública do que eu estou dizendo.  

Quando esteve à frente de um grande desafio no Poder Executivo, V.Exa. procurou cumprir o 

dever e fazer a coisa certa. V.Exa. não olhou para a popularidade, mas para o dever. A prova 

disso é que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi entregue em uma situação de 

contas públicas muito melhor do que a que V.Exa. pegou. 

É uma pena que esse trabalho não tenha continuado e que o Rio Grande do Sul esteja 

passando por uma situação muito difícil nos dias de hoje. Mas o tempo é o senhor da razão. 

Fica aqui o meu agradecimento e a minha admiração pelo seu trabalho. 

Para finalizar, Sr. Presidente, espero, sinceramente, que essa reflexão nos faça repensar o 

Brasil, reinventá-lo e a todos nós. 

Senhoras e senhores, muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 
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Sumário 

Inexistência de clima para votação das propostas governamentais de reforma previdenciária e 

trabalhista. Defesa de revogação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016, acerca da 

instituição de novo regime fiscal. Posicionamento da maioria da população brasileira favorável 

à antecipação de eleições diretas para a Presidência da República. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

o Relator da reforma da Previdência disse hoje que não há clima para votá-la. Realmente não 

há clima para votar a reforma da Previdência; não há clima para votar a reforma trabalhista - 

aliás, é um absurdo que este Governo continue insistindo em votar isso no Senado -; como 

também não havia clima para votar a PEC 241/16 - PEC 55/16, no Senado -, que hoje é a 

Emenda Constitucional nº 95, de 2016. Hoje passaportes não estão sendo emitidos por falta de 

dinheiro na Polícia Federal, e a Polícia Rodoviária Federal está parando suas atividades.  

Essa emenda vai ter que ser revogada, porque atendeu a um projeto totalmente errado, senão, 

nos próximos 2 anos, vamos assistir à paralisação do serviço público no Brasil.  

Por isso, mais de 93% do povo brasileiro querem eleições diretas para tomar o destino do País 

na sua mão e eleger outro Presidente da República. 

Somos contra a aprovação da reforma trabalhista que está lá no Senado, porque ela não vai 

gerar emprego nem melhorar as relações do trabalho. 

O País está no caminho errado. Só eleições diretas vão permitir que o Brasil entre no caminho 

certo, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de condições políticas para a votação da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BEBETO (PSB-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é apenas para 

dar uma informação. 

Nós temos acompanhado aqui, durante este período, os debates, os discursos e a 

manifestação do Relator da reforma da Previdência, que considera a reforma como a bala de 

prata para uma sinalização positiva ao mercado, e, com essa sinalização, o País retomar a 

capacidade de investimentos, o que é um sofisma enorme. Mas ele concedeu uma elucidadora 

entrevista a um blog da Bahia, o Política Livre, que reflete o momento de agonia deste 

Governo. O próprio Deputado Arthur Oliveira Maia diz na sua entrevista que não há mais 

condição de se votar a reforma previdenciária, porque o Governo agora trata é de realizar a 

sua autodefesa. 

Portanto, é a palavra abalizada de alguém que conhece muito bem este Governo e sinaliza que 

o Governo está em final de festa. Logo, não tem sequer condição de encaminhar aquilo que 

seria a sua própria salvação, porque não há condições políticas nesta Casa para fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Conclua, Deputado. 

O SR. BEBETO - Tanto é elucidativa essa entrevista que reflete a fase final deste Governo. 

 

________________________________________ 
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Orientação da respectiva bancada. Certeza da autorização, pela Câmara dos Deputados, para 

o afastamento do Presidente da República, Michel Temer. Defesa de eleições diretas. 

Contrariedade às reformas trabalhista e previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMB entra em 

obstrução. 

Eu nunca vi isto, é impressionante: hoje cedo, percorri as Comissões, o Plenário, o cafezinho e 

verifiquei que o sentimento desta Casa para o afastamento do Presidente Michel Temer é uma 

coisa impressionante. O cenário mudou. Eu não tenho dúvida: se a votação fosse hoje, o 

Presidente Temer estaria afastado, teríamos os votos suficientes. 

O PMB tem um posicionamento claro: defendemos eleições diretas, constituinte exclusiva. 

Essa é a única forma para pacificar o País e enterrar de uma vez por todas as reformas da 

Previdência e trabalhista, tão nocivas ao conjunto dos trabalhadores. 

É hora de mostrar para o Brasil: os trabalhadores e servidores públicos pobres não são os 

responsáveis por esta crise. Façamos auditoria da dívida pública, cobremos dos bancos, dos 

sonegadores, mas não joguemos isso nas costas de quem contribui para o desenvolvimento do 

Brasil. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Defesa de realização das reformas trabalhista, previdenciária e fiscal. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

O SR. RENATO MOLLING (Bloco/PP-RS. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, alguns setores industriais, como os de móveis, calçados, 

couro e produtos têxteis, caracterizam-se pela presença de milhares de pequenas e médias 
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empresas concorrendo entre si. Esse ambiente concorrencial é benéfico para os consumidores, 

que têm mais opções e preços mais baixos. É benéfico também para as próprias indústrias, 

obrigadas a constante atualização e aperfeiçoamento. 

As empresas desses setores são altamente intensivas em mão de obra, e agregam valor aos 

seus produtos não apenas pelo trabalho braçal, mas principalmente por inovações tecnológicas 

e de design. Movimentam o mercado da moda e da decoração, ao criar novas estampas para 

tecidos, desenho para sapatos ou estilos para o mobiliário. Já o setor coureiro investe em 

pesquisas sobre novas formas de curtir a pele de animais, inclusive de animais não 

convencionais, como o avestruz, o jacaré ou a tilápia. 

Esses setores combinam duas vantagens estratégicas para o Brasil, especialmente em tempos 

de recessão: geração de mão de obra e alto valor agregado, ou seja, garantem empregos e 

direitos de propriedade artística e tecnológica, criando salários para profissionais das mais 

diversas qualificações, do chão de fábrica até os cientistas de ponta, passando pelos 

engenheiros de produção. 

Apesar dessas características, e de sua resiliência perante a recessão, tais setores também 

sofrem com o chamado Custo Brasil, feito não apenas de despesas monetárias, como as taxas 

de juros ou o preço dos combustíveis, mas principalmente do tempo perdido com a burocracia 

tributária e trabalhista. Além disso, o crédito é caro, já que apenas poucas empresas são 

escolhidas como "campeãs nacionais", recebendo dinheiro público subsidiado. Esse subsídio 

gera endividamento público, e juros mais altos para o resto do mercado. 

Uma política industrial consciente dessas realidades econômicas seria estratégica, criando 

simultaneamente empregos e investimentos, e estimulando a inovação e a geração de divisas 

com a exportação. Esperamos que os entes federados possam, um dia, estabelecer uma 

parceria em torno de projetos de longo prazo, em vez de se encantarem com promessas 

milagrosas, mas cujo resultado é apenas a desindustrialização. Foi isso que vimos nos últimos 

anos, com a chamada "Nova Matriz Econômica". 

Estamos saindo da pior recessão de nossa história, mas é preciso lembrar que há 20 anos 

crescemos menos do que a média mundial. Mesmo sob o Governo Lula, quando o Brasil 

cresceu muito, cresceu abaixo da média da América Latina, e do mundo. Festejávamos a 

rebarba do crescimento espantoso de países como a China e a Índia, cujas políticas industriais 

são mais consistentes, sem vínculos com objetivos eleitorais passageiros. 

Alta carga tributária, burocracia paralisante, juros elevados - sabemos quais são nossos 

problemas. Sabemos, também, que esses problemas começarão a ser resolvidos com 

reformas como a trabalhista, que trarão mais racionalidade para as contas públicas e privadas. 

Mas reformas menores também serão necessárias, para aumentar a integração das pequenas 

e médias empresas com as universidades e com os mercados internacionais de insumos, 

inclusive de insumos humanos. 

Uma política industrial deveria pensar em regras de imigração que favoreçam a entrada em 

nosso País de imigrantes qualificados, de acordo com as necessidades de nosso mercado de 

trabalho. Deveria também desonerar nossas exportações: ninguém quer importar impostos, e é 

isso que o Executivo parece não entender, ao manter tributos que encarecem o produto a ser 

vendido lá fora. Aliás, aqui no Brasil pagamos impostos até sobre investimentos, outro absurdo. 

Por causa de um conjunto de equívocos econômicos, nossa gasolina custa 60% mais do que a 

média internacional, e nosso diesel, mesmo subsidiado, tem o preço 40% maior que o dos 

Estados Unidos. O gás natural industrial nos custa quase o dobro do estadunidense, e o triplo 
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do mexicano. Assim, fica difícil competir, e perdemos mercado, pois em muitos setores 

industriais o preço dos combustíveis pode representar um terço do custo final do produto. 

O setor moveleiro emprega diretamente um quarto de milhão de pessoas, gerando mais 

algumas dezenas de milhares de empregos indiretos. No entanto, não foi ele que teve 

desoneração tributária, nos Governos passados. A desoneração foi para setores intensivos em 

capital, como o automobilístico, altamente robotizado e internacionalizado. Ora, apenas sete 

unidades de nossa Federação produzem automóveis, enquanto todos os Estados, e milhares 

de Municípios, produzem couro, sapatos, tecidos ou móveis. Há 9 mil Indústrias calçadistas no 

Brasil, quase o dobro do que o número de Municípios. Fábricas de automóveis há apenas 65, 

em 40 municípios. Ou seja: a atuação estatal muitas vezes transfere recursos para os setores 

errados, oligopólios como a JBS, a Odebrecht, o grupo de Eike Batista. 

Com um Estado menos perdulário, e com regras estáveis e iguais para todos, o mercado pode 

mostrar sua agilidade para encontrar nichos de produtos, e agregar valor a produtos já 

existentes. O Estado deveria fazer o que lhe compete: por exemplo, garantir o cumprimento 

dos acordos do MERCOSUL, obrigando a Argentina a retirar as taxações sobre nossos 

produtos, ou nos liberar para acordos mais vantajosos com outros países. Atualmente, nossos 

calçados, móveis, tecidos e couros sofrem barreiras tributárias e burocráticas para entrar no 

país vizinho. 

Portanto, nosso foco não é pedir a queda dos juros ou do preço dos combustíveis: isso é mero 

sintoma da irresponsabilidade fiscal, que endivida o Estado, causando falta de crédito e 

impostos cada vez mais escorchantes. O Governo, quando age, tende a agir em benefício das 

empresas maiores, movido por razões nem sempre transparentes. Assim, o melhor que 

podemos pedir, nesta fase de retomada do crescimento e de instabilidade no Palácio do 

Planalto, é o empenho do Poder Executivo nas reformas trabalhista, previdenciária e fiscal. 

Tais reformas darão mais fôlego não apenas às indústrias de móveis, couro, sapatos e tecidos, 

mas a todas as pequenas e médias empresas brasileiras, responsáveis pela maior parte dos 

empregos e do dinamismo da economia nacional.  

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de 

comunicação desta Casa Legislativa e no programa A Voz do Brasil. 

Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Urgente necessidade de reversão da crise política para a retomada do desenvolvimento 

econômico do País. Defesa de realização das reformas trabalhista e previdenciária. Visita do 

Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao Estado do Ceará para verificação das 

obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. 

________________________________________ 

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nobres Parlamentares e telespectadores da TV Câmara, todos os brasileiros estão bastante 

conscientes de que há realmente uma crise política. Entretanto, a crise econômica está sendo 

debelada. 

Em anos passados, nós tínhamos uma crise política e uma crise na área da economia 

gravíssima. Tínhamos uma economia sem rumo, uma economia que não tinha perspectiva de 

credibilidade interna ou credibilidade externa. Agora, observamos a decisão do Presidente 

Michel em designar o nosso Presidente da PETROBRAS para retomar a credibilidade daquela 

empresa. A PETROBRAS e outras empresas internacionais estão com essa visão de obter 

credibilidade internacional. E quando o Congresso Nacional aprovou a normatização para a 

designação dos cargos das estatais, isso também gerou credibilidade para o nosso País. 

Nós estamos, sim, vivendo uma crise política, e essa crise política precisa ser urgentemente 

debelada, para que nós levemos o desenvolvimento para frente, até porque a economia está 

dando sinais, acima de tudo, de retomada de crescimento. E nós precisamos, sim, levar à 

frente todas as reformas que estão sendo propostas. Algumas precisam ser modificadas, como 

a reforma tributária e a reforma trabalhista. E a própria reforma política precisa urgentemente 

ser trabalhada. 

Nós queremos também relatar que o Nordeste brasileiro passou 12 anos com o Programa 

Bolsa Família somente. E onde está a Transnordestina? Houve calote! Onde está a refinaria do 

Ceará e a do Maranhão? Houve o investimento de 2 bilhões de reais na refinaria do Maranhão, 

que - desculpem-me o termo - o gato comeu! Houve investimento de 600 milhões de reais na 

refinaria do Ceará, que o gato comeu. 

Agora, os 2 milhões de desemprego são fruto da crise ainda estabelecida no Governo passado, 

que deixou a nossa economia sem credibilidade. A crise da falta de emprego que ainda está 

surgindo ocorre por falta de credibilidade do nosso Governo, porque pegou uma economia 

totalmente sem credibilidade. 

Nós observamos que se passaram 12 anos com a obra da transposição, e hoje nós vamos ter 

o prazer de ir, com o Ministro Helder Barbalho, ao Estado do Ceará, a fim de fazer a retomada 

das obras da transposição. O Programa Minha Casa, Minha Vida, só no Estado do Ceará, 

quando o Ministro Bruno Araújo assumiu, devia 130 milhões de reais às empreiteiras e outras 

empresas. Devia mais de 130 milhões de reais às empresas o Programa Minha Casa, Minha 

Vida. Hoje todas as empresas estão recebendo em dia e receberam o atrasado.  

É esse o Brasil que querem ainda ressuscitar, o que tinha débito, o que não tinha emprego? É 

esse o Brasil que a população quer? É claro que nós precisamos definir. Precisamos abrir um 

debate franco, honesto, sem demagogia. 
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Essa ida do Ministro Helder Barbalho hoje ao Estado do Ceará, lá em Jati e Penaforte, é fruto 

de toda essa articulação que o Governo está fazendo. E nós aqui coordenamos uma Comissão 

Externa que acompanha as obras da transposição do Rio São Francisco. Nós observamos o 

quanto já foi retomado dessas obras, no atual do Governo Temer. Foram garantidos 2 bilhões 

de reais, Deputado Darcísio Perondi, e já reiniciaram as obras da revitalização das margens do 

Rio São Francisco. Ainda esta semana, o Ministro Helder Barbalho esteve em Minas Gerais, 

com a Deputada Raquel Muniz e vários outros Deputados, e retomou a questão da 

revitalização do São Francisco. Com certeza, com todas essas obras complementares, nós 

iremos garantir dignidade para o povo brasileiro, para o povo nordestino, que quer água para o 

consumo humano. 

São 2 bilhões de reais de carro-pipa que praticamente serão eliminados com essa obra 

fundamental estruturante, que há mais de 10 anos foi anunciada. Foi feito comício, foi feito 

palanque. Elegeram-se vários Deputados, Senadores e Governadores no palanque da 

transposição, e a água não chegava. 

É isto que nós atualmente estamos fazendo, é esta a decisão do Presidente Michel Temer: 

fazer com que as obras tenham sequência e conclusão, e não como se fazia anteriormente, em 

que se passavam anos e anos, e as obras continuavam inacabadas. 

Temos a certeza de que, por meio desse rumo certo na área econômica, nós iremos vencer o 

problema da crise política. Para isso, é preciso que o Congresso Nacional delibere. Assim, com 

certeza, nós levamos o Brasil à frente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado Raimundo Gomes de Matos. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 

última sexta-feira, estive na Praia Grande, em São Paulo, no 2º Congresso Nacional dos 

Papeleiros. 

Na ocasião, discutimos as reformas trabalhista e previdenciária. Todos os trabalhadores estão 

preocupados com o que pode ocorrer com a retirada dos direitos, com a impossibilidade de 

manutenção da aposentadoria acumulativa com a pensão e com a redução pela metade da 

pensão. 

Todas essas questões colocadas apontam que há muitas dúvidas de todos, como a 

aposentadoria por invalidez e as regras de transição. Enfim, são situações que deixam todo 

mundo preocupado. 

O Governo está nessa situação complicada, está caindo pelas tabelas. Mesmo assim, quer 

votar amanhã no Senado essa reforma trabalhista que só tira o direito dos trabalhadores. 

Deixo registrado o nosso protesto, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

 

 

 

________________________________________ 
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Razões das tentativas de afastamento do Presidente Michel Temer do cargo. Defesa de 

realização das reformas trabalhista e previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste final de semana várias pessoas me procuraram 

pedindo que eu lutasse, aqui em Brasília, por estabilidade política no País, pela manutenção do 

Presidente Michel Temer na sua função, exatamente porque a economia está reagindo bem. É 

óbvio que ela está reagindo devagar e não como nós gostaríamos que reagisse.  



 

1684 
 

Nós não vamos ter condições de ter eleições diretas este ano, porque não há orçamento 

previsto para isso no Tribunal Superior Eleitoral. Se acontecer um eventual afastamento do 

Presidente, a antecipação das eleições para Presidente irá acontecer, num calendário otimista, 

em maio do ano que vem, e nós já teremos eleições gerais em outubro. 

O Presidente Michel Temer está sofrendo, porque teve coragem de enfrentar os gastos do 

Estado brasileiro com a Previdência. Deputado Mauro Pereira, S.Exa. contrariou interesses de 

grandes corporações profissionais do nosso País que têm aposentadorias de 20 mil reais, 25 

mil reais, 28 mil reais, 30 mil reais por mês, enquanto o trabalhador da iniciativa privada tem em 

média aposentadoria de 1.600 reais por mês. 

O Presidente Michel Temer ousou mexer no que era imexível, mas já colocou, como se 

costuma dizer, o defunto na sala. Este assunto não vai poder deixar de ser discutido. 

Acho que o Presidente Michel Temer, que vai ficar na Presidência para discutir a questão da 

Previdência, deveria rediscutir a questão daqueles que contribuem para a Previdência da 

inciativa privada, cuja média salarial é 1.600 reais por mês.  

Presidente Mauro Pereira, vamos discutir os altos salários, as altas aposentadorias, em que o 

Presidente ousou mexer. E agora S.Exa. está recebendo toda essa pressão, todo esse grande 

lobby para tirá-lo da Presidência, obviamente da Oposição, daqueles que não souberam 

conduzir a economia do nosso País.  

Nós apoiávamos o Governo da Presidenta Dilma. Mas, infelizmente, o aprofundamento das 

dificuldades, o desemprego, a economia em baixa fizeram com que a Presidenta Dilma tivesse 

que ser afastada da Presidência da República. 

O Presidente Michel veio para reerguer a economia brasileira. E para isso teve que fazer uma 

série de planos, uma série de reformas na estrutura do Estado, que foi deixado falido. O Estado 

brasileiro, quando Michel Temer o recebeu no ano passado, estava falido. O Presidente teve 

que tomar uma série de atitudes e adotar uma série de reformas, como, por exemplo, o limite 

dos gastos públicos, o que, para o cidadão, é óbvio, porque o Estado não pode gastar mais do 

que arrecada. Para o cidadão, isto é óbvio: "É claro que não pode!" E muitos aqui eram contra 

essa reforma. Depois vieram a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, necessárias 

para o Estado.  

Eu reconheço que o Presidente Michel Temer hoje está sendo vítima de grandes grupos cujos 

interesses estão sendo mexidos, grandes grupos corporativos com altos salários percebidos da 

Previdência em detrimento dos trabalhadores que recebem um salário com um baixo valor.  

O Presidente Michel Temer vai ficar, e a reforma da Previdência precisa realmente ser 

aprovada para diminuir o aperto em cima dos trabalhadores da iniciativa privada, 

principalmente, e para que se faça o equilíbrio da nossa Previdência em cima daqueles altos 

salários. 

Por isso, temos fé em que o Presidente Michel Temer - para o bem do Brasil, para o bem da 

nossa economia e para essa transição, porque ele é um Presidente de transição - seguirá o 

caminho, e, no ano que vem, teremos as eleições constitucionais - diferentemente, seria um 

golpe na Constituição - para escolher um Presidente da forma correta e prevista hoje na 

Constituição Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Deputado Ronaldo Benedet, do PMDB, de 

Santa Catarina. Parabéns pelo trabalho de V.Exa. 
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Retrocesso da aprovação da proposta de reforma trabalhista. Excessivos gastos do Governo 

Federal com publicidade. Importância da mobilização popular em defesa de autorização ao 

Supremo Tribunal Federal, pela Câmara dos Deputados, de investigação de denúncia 

apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o Presidente Michel Temer. 

Importância da estabilidade política para a promoção do desenvolvimento econômico. 

Contestação ao discurso da base governista afirmativo da recuperação da economia brasileira. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados, nós gostaríamos inicialmente de levar a mais alta solidariedade 

às trabalhadoras e aos trabalhadores do Brasil, que, no dia de hoje, levam um dos piores 

golpes da história da classe trabalhadora. Foram rasgadas todas as conquistas e a CLT. 

E as mulheres guerreiras que fazem parte do Senado, que representam as grandes mulheres 

que ficarão na história do Parlamento brasileiro, fizeram a luta para poder ao menos tentar 

retirar um capítulo desta triste destruição da reforma trabalhista para as mulheres grávidas e 

lactantes, com a possibilidade de estas trabalharem em lugares insalubres. E assim farão os 

patrões, aqueles que querem, num momento de crise, jogar toda a responsabilidade em cima 

da classe trabalhadora. 

Parabéns aos Senadores que lá lutaram, que lá defenderam a classe trabalhadora! Não é uma 

derrota do Senado progressista brasileiro, que defendeu as causas e os direitos da classe 

trabalhadora: é uma derrota para o povo brasileiro. 

Mas eu quero dizer àqueles que comemoram neste momento, na FIESP e na CNI: saibam que, 

mais cedo ou mais tarde, os trabalhadores... Como foi a história em todos os momentos, ela 

gira e volta. Haverá de ser derrotada essa triste PEC que foi hoje aprovada no Senado. 
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A propaganda enganosa é a única arma desse Governo golpista. Para dar a sensação de que 

tudo corre bem em relação à economia, esse Governo vem buscando também assustar a 

população e a classe trabalhadora, tentando convencê-las de que é preciso fazer essa tal 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Esse Governo, desde que assumiu, aumentou 

fortemente os gastos em propaganda. Está hoje estampado nos jornais: somente sobre a 

reforma da Previdência, o Governo golpista de Michel Temer gastou 100 milhões de reais em 

propaganda! 

Se a reforma é boa e se é para garantir as aposentadorias, por que nenhum sindicato e 

ninguém da classe trabalhadora até este momento a apoia ou a apoiou? Por isso, o Governo 

tem que pagar as propagandas enganosas. Os comentaristas da grande mídia e da Rede 

Globo se apressam em festejar esta reforma! 

Mas nós temos certeza, Sr. Presidente - e todos que nos acompanham têm esta certeza -, de 

que não haverá mais empregos. Ao contrário, essas reformas tiram a esperança e a 

organização do setor produtivo, porque destroem o trabalho e aqueles que produzem e erguem 

este País.  

Por isso, neste momento, quando a Câmara faz este debate - e a CCJC logo mais inicia o 

debate sobre a autorização para investigação do Presidente -, nós não temos dúvida de que 

toda a campanha sendo feita no Brasil inteiro pelo movimento sindical, pelo movimento 

popular, pelos artistas e pela imprensa livre é fundamental para mudar a posição dos 

Parlamentares desta Casa, para que esta Casa tenha o mínimo de compreensão do erro que 

cometeu há 1 ano e 3 meses, quando deu, no dia 17 de abril, a autorização para que a 

Presidenta Dilma fosse afastada. E, no dia 12 de maio, há a triste decisão do Senado que 

autoriza este Governo a assumir e autoriza o afastamento definitivo da Presidenta Dilma. 

Neste momento, aqueles que defenderam e festejaram ao lado de Eduardo Cunha, olham para 

os lados e não veem mais Eduardo Cunha. Apenas ouvem pela imprensa que está certo que 

ele fará a delação e que na delação dirá - ou ao menos deve dizer - aquilo que já foi dito pela 

imprensa: havia mais de 150 Parlamentares, havia Senadores, havia Ministros. Esse ex-

Presidente tem mais outras denúncias para enviar para esta Casa. 

Não é possível a economia melhorar, não é possível aumentarem os empregos, se não houver 

um Governo legítimo, que coloque a roda da economia para funcionar. E para que a economia 

funcione, é preciso gerar emprego, movimentar o mercado interno, liberar crédito, mudar a 

política econômica, retirar da pauta as reformas que aí estão e fazer aquilo que o Brasil já 

conheceu durante 8 anos, no Governo do Presidente Lula, e durante 4 anos, no Governo da 

Presidenta Dilma, quando o desemprego saiu de 13%, em 2003, para menos de 5%, em 2014. 

E a CLT não era problema! A proteção aos trabalhadores não era problema!  

O que está ocorrendo agora é que há uma decisão da elite brasileira e das corporações 

internacionais, que aproveitaram um Congresso em que a maioria foi financiada e está ligada 

aos grupos empresariais, para tentar salvar as empresas tirando o couro, o sangue e o suor da 

classe trabalhadora. 

As centrais sindicais denunciam. Fizeram greve geral. O congresso nacional não ouve, a 

maioria do Congresso Nacional não houve! 

Portanto, nós queremos levar a nossa mais alta solidariedade às centrais sindicais, a todos os 

trabalhadores assalariados do campo, aos operários da construção civil, porque só um 

Governo legítimo, eleito pelo povo, haverá de revogar todas essas leis e essas PECs que são 

maldosas para o povo e para a economia brasileira. Que haja também um Congresso Nacional 
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novo, com um Senado Federal novo, com um novo Presidente da República, eleito pelo povo 

brasileiro!  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o meu pronunciamento versa sobre a crise da 

economia e a falsa comemoração de um crescimento que não há. 

A propaganda enganosa é a única arma deste Governo golpista para dar a sensação de que 

tudo corre bem em relação à economia. Busca também assustar e ameaçar a população com a 

falácia de que as reformas trabalhista e previdenciária são a salvação do emprego e da 

aposentadoria para a população. 

O Governo golpista, que desde que assumiu aumentou fortemente os gastos com propaganda 

em relação ao Governo Dilma, iniciou uma intensa campanha publicitária nos meios de 

comunicação, comemorando a suposta recuperação da economia. Nos jornais de hoje, temos 

a manchete de que só na propaganda enganosa da reforma da Previdência o Governo golpista 

de Temer já gastou R$ 100 milhões. 

Os comentaristas na grande mídia, principalmente da Rede Globo, apressam-se em festejar a 

tímida melhora de alguns indicadores no último mês, tendo alguns Parlamentares, de forma 

risível, apontado este desgoverno como o "Governo da esperança". Qual é a esperança desse 

Governo, senão o seu fim? Que esperança pode ter esse Governo, senão um quadro de 

desemprego? 

O que mesmo festejam os golpistas desta Câmara dos Deputados? Festejam que o PIB no 

último trimestre cresceu 1%, mas se esquecem de que todos os componentes da demanda no 

mercado interno caíram e que o crescimento só foi possível graças às exportações, 

exportações estas que cresceram fortemente em razão de uma safra agrícola resultante do 

aumento do incentivo concedido ao setor no Governo Dilma, não do trabalho deste Governo. 

Esquecem também que, mesmo esse pequeno crescimento do último trimestre, em mais de 1 

ano de desgoverno, o PIB caiu 2,3%. 

Festejam que a produção industrial cresceu 0,8% em maio. Aumentou 1,1% em abril. Mas se 

esquecem de que em março havia caído 1,6%. Em um ano, caiu 2,4%. Ou seja, comemoram 

uma economia que se encontra estagnada em níveis muito abaixo dos que vigoraram em anos 

anteriores. 

Festejam que as vendas no comércio varejista cresceram 1% em abril, mas se esquecem de 

que no mês de março haviam caído 1,2%. Em 1 ano, caíram 4,6%. Esquecem que as vendas 

nos supermercados, que incluem alimentos, material de limpeza, etc., caíram 2,3% nesse 

período. 

Festejam que a taxa de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais em maio, mas se esquecem 

de que cresceu 0,1 pontos no trimestre e 2,1 em 1 ano. Fazem questão de esquecer que o 

número de desempregados cresceu em 224 mil no trimestre e 2,2 milhões em 1 ano. 

Festejam que a inflação tem caído, mas se esquecem de que isso ocorre graças ao 

aprofundamento da crise, em que muitos trabalhadores ficaram desempregados e os que não 

ficaram têm medo do desemprego e não têm reajustes salariais. Com renda menor e menos 

crédito, que continuou caindo, a população consome menos, e os preços crescem menos. Daí 

a deflação erroneamente comemorada. 



 

1688 
 

Em sua análise, o DIEESE - Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas avalia que 

certo otimismo de "jornalistas econômicos" e "analistas de mercado", sobre o resultado do 

IPCA de junho de 2017 ter registrado deflação de 0,23%, a primeira desde junho de 2006, 

representa o seguinte:  

(...) é uma tentativa de camuflar a profunda crise que o país atravessa: é uma amostra clara e 

robusta de como a economia brasileira está imersa num lodo no fundo do poço sem qualquer 

perspectiva de saída no curto prazo. Não há nada para se comemorar quando o resultado de 

baixa da inflação é resultado de uma forte depressão. 

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe a nossa inteira contestação à festa que os 

adeptos do golpismo estão fazendo. Alguns buscam salvar o golpista Temer, outros pretendem 

derrubá-lo para colocar em seu lugar outro Presidente sem voto, que mantenha a mesma 

política de retirada de direitos. 

Para o Banco Mundial, em se mantendo o quadro de recessão que enfrentamos, até o final de 

2017 o Brasil deverá testemunhar um aumento de 2,5 milhões ou até 3,6 milhões no número 

de pessoas vivendo na miséria, como resultado da prolongada crise econômica. 

Não é isso que queremos para o Brasil. O próprio relatório do Banco sugere um aumento do 

orçamento do Bolsa Família para atender os "novos pobres". Em média, esses brasileiros têm 

menos de 40 anos, moram nas zonas urbanas, concluíram pelo menos o ensino médio e 

estavam empregados em 2015, sobretudo no setor de serviços. 

Só eleições diretas e um Governo comprometido com a superação das desigualdades e a 

retomada dos direitos de cidadãos e cidadãs fará com que o Brasil viva novos tempos. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Apoio à ocupação, por Senadoras, da mesa do plenário do Senado Federal para impedimento 

da votação da proposta de reforma trabalhista apresentada pelo Governo Federal. Protesto 

contra a substituição de membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes 

da votação da solicitação de abertura de investigação de denúncia contra o Presidente Michel 

Temer. Defesa de votação do pedido de investigação da referida denúncia por processo 

nominal e em dia de domingo. 

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

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, com muita honra, eu quero destacar a coragem das 

Senadoras que ocupam o plenário do Senado Federal para defender as trabalhadoras e os 

trabalhadores. 

Se cinco Senadoras da República conseguem parar a nefasta reforma da Previdência, o que 

podemos fazer nós se garantirmos a unidade das mulheres e dos homens que defendem o 

mundo do trabalho e a dignidade humana? 

Enquanto o Governo procura impor, para tornar palatável ao mercado, a reforma trabalhista 

dentro do Senado Federal, aqui na Câmara dos Deputados já foram trocados 18 integrantes da 

Comissão de Constituição e Justiça, para que os Deputados que entraram batam continência e 

baixem a cabeça para o Palácio do Planalto. É impossível concordarmos com esse estado de 

coisas. 

Portanto, Sr. Presidente, quero protestar veementemente contra a troca de Parlamentares 

honrados, decentes, que se encontram na Comissão de Constituição e Justiça ao longo de 

largo período, para que o Governo tenha ali a segurança de votos. 

No entanto, qualquer que seja o resultado na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria 

virá para este plenário. Apelamos mais uma vez para que a votação seja feita num domingo, a 

fim de que os Deputados que votarem favoravelmente a Temer tenham que dizer o seu "sim" e 

que os Deputados que são contra as bandalheiras que acontecem neste País tenham a 

oportunidade de dizer "não".  

Aqui nesta Casa nós temos a obrigação de garantir a continuidade do processo contra Temer. 

É só isso o que nos cabe. E essa é a decência na vida parlamentar atualmente. 

Muito obrigada. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

acompanhamos e participamos do debate dessa matéria, mas, neste momento, queremos 

homenagear as nossas Senadoras que fazem uma resistência contra a reforma trabalhista, que 

lutam em defesa do Brasil e da classe trabalhadora.  

Não podemos fingir que vivemos um período de normalidade - não é normal um Presidente ser 

investigado. Não podemos aceitar o que está acontecendo. Com a reforma trabalhista que 

mandou para este Congresso, o Presidente quer quebrar e acabar com a CLT e, com a 

reforma da Previdência, quer o fim da previdência pública.  

Por isso, a orientação da bancada do PT pela resistência, pela luta e pela obstrução. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Omissão dos Parlamentares favoráveis ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff sobre 

as denúncias de corrupção contra o Presidente Michel Temer. Defesa de autorização ao 

Supremo Tribunal Federal, pela Casa, de investigação de denúncia do Ministério Público contra 

o Presidente da República. Denúncia da liberação, pelo Presidente Michel Temer, de recursos 

de emendas orçamentárias em troca de votos para permanência no cargo. Agravamento da 

crise política brasileira. Elevados gastos do Governo Federal com a publicidade da reforma 

previdenciária. Repúdio à gestão do Presidente da República.  

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho aqui 

dois discursos. Peço a V.Exa. que os considere lidos e que os divulgue no programa A Voz do 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Perfeitamente, Deputado Marcon. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que está acontecendo à plena luz do dia e 

escancarado no Palácio do Planalto encontra-se à beira do escárnio. Michel Temer está numa 

tentativa desesperada de se salvar e está comprando Parlamentares por meio da liberação de 

recursos e emendas parlamentares para esses Deputados. Isso é uma vergonha!  
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Temer se utiliza do cargo para tentar se manter no poder, sem nenhum constrangimento. A 

barganha e o troca a troca na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara 

dos Deputados refletem isso. Eu espero que os Parlamentares reflitam e não queiram entrar 

para a história do País como "negociadores de porão".  

Enquanto Temer escancara a liberação de recursos para se manter no poder, o desemprego 

só aumenta no Brasil, a crise econômica só prolifera. E os jornais do dia de hoje estampam que 

Temer gasta R$ 100 milhões em campanha publicitária pela reforma da Previdência. Os gastos 

são quase dez vezes maiores do que o orçamento previsto para essa campanha. 

O dinheiro gasto entre janeiro e junho de 2017 com a publicidade sobre a reforma é o 

equivalente a 55% de todo o orçamento para campanhas publicitárias do Governo neste ano. O 

orçamento previsto pela Secretaria de Comunicação - SECOM da Presidência da República 

para 2017 era de R$ 180 milhões. É também maior que os gastos do Governo com programas 

sociais, como os que preveem a defesa dos direitos das mulheres, por exemplo. 

Enquanto isso, os programas sociais estão sendo dilacerados, os direitos dos trabalhadores 

estão minguando, as universidades e as escolas técnicas estão sucateadas. Esse desarranjo 

de prioridades faz com que aprofundemos a crise. Isso só mostra que esse Governo Temer já 

acabou, não tem rumos e nem política para o País. 

Só existe uma saída para o Brasil: eleições diretas! A saída somente se dará por meio da 

retomada da democracia, com um governante legitimamente eleito e com um projeto claro para 

o País.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais servidores desta Casa, a Presidente 

democraticamente eleita pelo povo, Dilma Rousseff, foi afastada por este Congresso Nacional - 

num processo de impeachment, por revanche comandada pelo presidiário Eduardo Cunha - 

por supostamente ter cometido crime de responsabilidade, diante de uma prática comum, 

adotada por todos os ex-Presidentes e Governadores do País até então. 

Agora Temer foi denunciado por corrupção passiva pelo Procurador-Geral da República. Foi 

por isso mesmo, corrupção, aquilo que há alguns anos levou milhares e milhares de brasileiros 

às ruas! Porém, agora não vimos nenhuma manifestação. Estão quietos. Onde estão os MBLs? 

Onde está o Vem pra Rua? Cadê os Revoltados On Line? Onde está o pato da FIESP? 

Quero só ver agora aqueles mesmos colegas Parlamentares que no plenário gritavam 

histericamente, enrolados em suas bandeiras, as dos Estados e Municípios que representam. 

Quero só ver agora aqueles que diziam estar votando pelas suas famílias e contra a corrupção! 

Quero só ver agora, quando o Presidente está denunciado, justamente por corrupção! 

Chegou a hora da verdade. Caberá a esta Câmara apenas autorizar ou não que Temer seja 

investigado pelo STF. Acredito que os demais colegas Parlamentares não irão querer entrar 

para história por impedir uma investigação. 

 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Preocupação do orador com os efeitos, na Polícia Rodoviária Federal, do contingenciamento 

efetuado pelo Governo Federal. Expectativa de adoção de providências pelo Governo Federal 

para a retomada dos serviços essenciais prestados pela instituição. Indignação com 

assassinato de policial militar no Estado de Minas Gerais. Posicionamento do orador favorável 

à inserção, no bojo da proposta de reforma previdenciária, de regras diferenciadas para a 

concessão de aposentadoria a trabalhadores que exercem atividade de risco.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas, eu 

me manifestei na semana passada, mas gostaria de reafirmar a minha preocupação, que, 

certamente, é a preocupação de todos os brasileiros, com o contingenciamento feito pelo 

Governo Federal, de forma linear, em todos os órgãos. Necessariamente, foram atingidos 

órgãos que realizam atividade essencial, com prejuízos graves para a população brasileira. 

Tenho uma compreensão acerca do contingenciamento, mas imagino que ele não pode ser 

feito de forma linear. Em relação a órgãos que exercem atividades essenciais, não deve haver 

contingenciamento ou, em havendo, deve ser em nível menor. O que ocorreu com a Polícia 

Rodoviária Federal comprometeu significativamente os serviços daquela instituição de 

segurança pública. 

Ora, o que restou ao dirigente da Polícia Rodoviária Federal? Adequar as atividades à metade 

do orçamento, manter o que é mais urgente, mais estratégico, aquilo que efetivamente não 

pode parar. E tivemos como consequência, como já foi dito aqui, a suspensão do serviço de 

escolta de cargas nas rodovias federais, desde a quinta-feira última; a suspensão imediata das 

atividades aéreas - dez aeronaves fazem o atendimento de socorro a vítimas, dá apoio à 

polícia e daí por diante; a redução imediata de deslocamentos terrestres de viaturas em 

patrulhamento; a desativação de várias unidades, de delegacias da PRF nas rodovias federais; 

a alteração do horário de funcionamento das unidades administrativas: apenas das 9 horas às 

13 horas. 

É claro que, além dessa situação que se apresentou agora, a Polícia Rodoviária Federal tem 

outras dificuldades. Por exemplo, a dificuldade de efetivo. O efetivo previsto é de 13 mil 

homens, mas há 2.500 vagas. Serão quase 3 mil aposentadorias até o final do ano, e o 

concurso não está autorizado. 
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Se as coisas caminharem dessa forma, em tempo muito breve, a Polícia Rodoviária Federal 

terá apenas a metade do seu efetivo. Nós não podemos conceber isso. Isso não é razoável. 

A segurança pública do Brasil clama por apoio, clama por verbas, clama por políticas 

estratégicas. É preciso que haja muita compreensão por parte do Governo em relação a isso.  

Ontem à tarde, Deputado Rogério Marinho, com essa preocupação, eu estive com o Ministro 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ele me falou das providências já adotadas para 

minorar essa situação. Ele também entende como estratégicos e essenciais os serviços 

prestados pela PRF e que é uma demanda não da Direção da Polícia Rodoviária Federal, mas 

da sociedade brasileira. 

Estou certo, portanto, de que o Governo, nos próximos dias, dará uma solução para essa 

situação, se não plena, pelo menos para ajustar a questão orçamentária ao clamor da 

sociedade. 

Por último, quero manifestar meus sentimentos, meus votos de pesar e minha indignação com 

a quadrilha de assaltantes que ontem abateu um policial militar durante um ato criminoso, no 

Estado de Minas Gerais. 

Infelizmente, abater policial no Brasil virou rotina. Lamentavelmente, nem os Governos nem a 

sociedade parecem sentir a perda de um agente que expõe a própria vida em defesa da 

sociedade. 

No Brasil, mata-se mais ou menos 1,6 policial ao dia. Essa é uma das razões por que me 

posicionei, na apreciação da proposta de reforma da Previdência Social, em defesa de quem 

exerce atividade de risco, quer seja na atividade pública, quer seja na atividade privada. Tem 

que haver regras, requisitos diferenciados para a sua aposentação. Isso acontece no mundo 

todo e no Brasil. Agora, com a reforma da Previdência, querem jogar todo mundo na vala 

comum. E eu não posso admitir isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado João Campos. 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Importância de autorização ao Supremo Tribunal Federal, pela Câmara dos Deputados, de 

investigação de denúncia contra o Presidente da República. Defesa da candidatura do Sr. Luiz 

Inácio Lula da Silva à Presidência da República. Contrariedade à aprovação da reforma 

trabalhista pelo Senado Federal. Empenho na anulação da Emenda Constitucional nº 95, de 

2016, sobre o congelamento de gastos públicos, por 20 anos, e na rejeição da proposta de 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado JHC, Sras. 

e Srs. Deputados, eu subo a esta tribuna, para manifestar minha posição clara, aberta e 

pública sobre a importância deste momento que nós estamos vivendo no País. A Câmara dos 

Deputados decidirá sobre o acolhimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República 

contra o Presidente Michel Temer, para que ele seja processado no Supremo Tribunal Federal 

- STF. Contudo, nós só autorizaremos a abertura do processo. Esse é um passo importante e 

fundamental, mas insuficiente. Nós queremos mais. Nós queremos recuperar a democracia 

neste País. Nós queremos recuperar o direito do povo brasileiro de escolher seu destino, de 

escolher o Presidente da República. 

Seja quem for o candidato, todos os partidos podem indicar seu candidato, e nós queremos ter 

o direito de indicar o Presidente Lula como o nosso candidato. E a todos que fazem crítica ao 

Presidente Lula, digo: deixem que ele seja candidato e que o povo julgue se ele foi um bom 

Presidente. Deixem o povo julgá-lo. Devemos recuperar a democracia, recuperar o legítimo 

direito do voto soberano e popular, para além de autorizar a investigação contra o chefe da 

quadrilha. 

Deram o golpe na democracia. Tomaram de assalto o Palácio do Planalto. E todos os 

assessores diretos, dentro do Planalto, com todos os Ministros, dentro do Planalto, todos estão 

envolvidos em profunda corrupção! Por isso, o povo brasileiro já diz "Basta!" e também 

"Eleições diretas já!". 

Em segundo lugar, hoje nós estamos vivendo, no Senado Federal, mais um golpe aos direitos 

dos trabalhadores, porque querem votar a reforma trabalhista. Quanta demagogia! Quanta 

falsidade há nesses microfones, ao dizerem que a reforma trabalhista vai gerar emprego! A 

reforma vai precarizar, vai flexibilizar, vai desmontar direitos historicamente construídos! Direito 

não se reduz, mantém-se ou, quando é possível, amplia-se. 

E o que eles estão fazendo com a terceirização na área fim e com a prevalência do negociado 

sobre o legislado? Estão desmontando a legislação trabalhista, desmontando a Justiça do 

Trabalho, desmontando o instrumento de luta dos trabalhadores, que é o movimento sindical. 

Isso é para desmontar o mínimo de dignidade! Como alguns dizem, é selvageria; como outros 

dizem, é crime histórico; outros dizem que é crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro e 

contra os trabalhadores. 

Mulher grávida trabalhar em lugar insalubre e trabalho intermitente ser remunerado no final do 

mês por horas trabalhadas? Numa semana, 40 horas; em outra, 20 horas; e em outra, 10 

horas. Isso é escravidão moderna! Por isso, está havendo essa reação dos trabalhadores 

neste País. 

Em terceiro lugar, nós estamos colhendo assinaturas aqui para desmontar e deslegitimar outra 

PEC da maldade contra o povo brasileiro, a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que 
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congelou, por 20 anos, os investimentos em saúde, educação, programas sociais, previdência, 

e liberou os gastos financeiros para pagar juro e serviço da dívida. 

É uma falácia dizer que a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, congelou os gastos a partir 

da inflação do ano anterior. Isso se deu para os gastos primários - saúde, educação, 

previdência, programas sociais -, mas não para os gastos financeiros. Os banqueiros e os 

investidores internacionais fazem a festa com a especulação financeira no Brasil. 

Além isso, junto com esses três pacotes de maldades - contra a democracia, contra os direitos 

dos trabalhadores, contra o congelamento da saúde e da educação por 20 anos -, há a reforma 

da Previdência, que quer roubar de milhões de brasileiros a aposentadoria, fazer com que 

outros milhões se aposentem mal, e outros milhões trabalhem mais 5, 10 ou 15 anos, como os 

professores e educadores deste País, que vão ter que trabalhar 15 anos a mais, ou seja, 

contribuir com 40 anos de serviço, e não mais com 25 anos. 

É esse pacote de maldades que tem que ser desmontado e destruído nessa conjuntura. Não 

temos só que autorizar o processo junto ao STF contra a corrupção e os corruptos: temos que 

desmontar essa agenda maquiavélica e criminosa contra o povo brasileiro. 

Fora, Temer! 

Diretas já! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

189.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 11/07/2017-15:36 

Publ.: DCD - 7/12/2017 - 72 DIEGO GARCIA-PHS -PR 

CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Gastos do Governo Federal com publicidade relacionada à reforma previdenciária. 

Posicionamento do orador contrário à aprovação de tal reforma. 

________________________________________ 

O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, subo a esta tribuna, mais uma vez, para fazer uma nova denúncia. Hoje foi 

divulgado pelo portal UOL que o Governo Temer gastou, em 2017, 100 milhões de reais com a 

divulgação da reforma da Previdência, e a população já disse que não a aceita como está. 
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Em 2016, o Governo já havia gastado 17 milhões de reais com publicidade para divulgar a 

reforma da Previdência. No ano de 2017, como eu disse, foram gastos 100 milhões. A 

previsão, no Orçamento, de gastos com publicidade em geral do Governo é de 180 milhões, e, 

de janeiro a junho de 2017, o Governo já gastou 100 milhões de reais com publicidade para 

divulgação da reforma da Previdência. 

E se comunica muito mal, não consegue se comunicar com a sociedade, com a população. 

Alega que há déficit previdenciário, escassez de recursos para investimento em áreas 

fundamentais, como saúde e educação, mas, ao mesmo tempo, vai na contramão daquilo que 

tem sido sustentado nos seus discursos e, principalmente, nos dos líderes da base do Governo 

aqui na Câmara dos Deputados. 

Vai na contramão por quê? Faz essa gastança desenfreada com publicidade - chegou ao 

montante de 100 milhões em 2017 -, mas, com esse recurso, poderiam ser compradas 1.200 

ambulâncias; com esse dinheiro, poderiam ser compradas 1.900 viaturas policiais; com esse 

dinheiro gasto com publicidade para divulgar a reforma da Previdência, poderiam ser 

construídas 384 UPAs, que atenderiam 135 mil pessoas. 

Eu moro no interior do Paraná, na cidade de Jacarezinho, e sei bem quanto sofre a população 

das cidades do interior, das pequenas cidades. Paga um preço alto pela falta de acesso à 

saúde pública, a equipamentos, a exames, pela falta de atenção à saúde pública. 

Faz essa gastança desenfreada para defender o indefensável, para tentar comunicar à 

população o que não consegue comunicar no dia a dia, quanto a argumentos que sustentem a 

aprovação da reforma da Previdência neste plenário. Esses números divulgados pelo portal 

UOL reforçam qual deve ser a nossa posição no Parlamento. 

Um Governo que alega escassez de recursos, que defende a aprovação da reforma da 

Previdência na Câmara dos Deputados tem que ser coerente com o seu discurso e não gastar 

100 milhões de reais com publicidade - 100 milhões de reais! Isso representa mais da metade 

do que está previsto para o ano todo no que diz respeito a publicidade por parte do Governo 

Federal. 

Com esse recurso seria possível pagar 1 mês de aposentadoria a mais de 100 mil pessoas. 

Poderia ser pago 1 mês de aposentadoria a mais de 100 mil pessoas! E o Governo está 

colocando propaganda nos aeroportos, nos sites, nos jornais, em todos os veículos de 

comunicação, tentando estimular a sociedade a apoiar essa reforma. 

Eu já manifestei a minha posição contrária à reforma da Previdência. Esse é mais um 

fundamento, é mais um argumento que faz com que eu sustente, mantenha o meu voto contra 

essa reforma. Um governo que alega escassez de recursos tem que cortar alguns de seus 

próprios gastos. 

Estamos no século XXI, na era digital. Alguém tem que avisar ao Presidente da República que 

já existem redes sociais, que já existe WhatsApp, que é possível se comunicar de forma 

barata, sem ficar fazendo essa gastança desenfreada, que vai prejudicar, lá na ponta, o 

trabalhador, o cidadão que precisa ter acesso à saúde pública, a uma saúde pública de 

qualidade, precisa se submeter a procedimento cirúrgico, e tem que percorrer 300, 400, 500 

quilômetros para fazer hemodiálise. 

Será que não estamos fazendo essa leitura de país? Será que o Presidente da República não 

está fazendo essa leitura? 
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Sr. Presidente, eu faço então essa denúncia, com relação à gastança desenfreada com 

publicidade que o Governo Federal realiza para divulgar a reforma da Previdência. Nós não 

podemos compactuar mais com isso, nós não podemos concordar com essa gastança. É 

nosso papel aqui, como fiscalizadores, como Parlamentares, como representantes do povo, 

como representantes da voz do povo na Câmara dos Deputados, é o de atuar em defesa da 

nossa Nação! 

Quantos hospitais poderiam ser equipados com esse dinheiro? Quantas vidas poderiam ser 

salvas com esses 100 milhões de reais que foram gastos para defender o indefensável? 

Nós não podemos compactuar com isso. Faço, portanto, essa denúncia. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que esta minha fala seja amplamente divulgada pelos veículos 

de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Diego Garcia. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

189.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 11/07/2017-15:52 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade às populações dos Municípios de Santa Margarida, Sericita, Jequeri, Abre 

Campo, Matipó, Manhuaçu, Urucânia, Piedade, Santo Antônio do Grama, no Estado de Minas 

Gerais, diante do quadro de violência na região. Articulação entre o PSDB e o PMDB com vista 

à assunção da Presidência da República pelo Deputado Rodrigo Maia. Defesa da realização de 

ampla reforma política. Resultados do congelamento de gastos públicos. Posicionamento 

contrário à realização da reforma previdenciária. Defesa do afastamento do Presidente Michel 

Temer e da ocorrência de eleições diretas e gerais. 

________________________________________ 

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

expresso a minha solidariedade ao pessoal de Santa Margarida, de Sericita, Jequeri, Abre 
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Campo, Matipó, Manhuaçu, Urucânia, Piedade, Santo Antônio do Grama. Na verdade, é a 

Zona da Mata, onde há roubo de cavalos, de gado, muita violência. 

O problema é que há drogas também por trás disso. O tráfico dominou até as comunidades 

rurais, e as pessoas fazem de tudo para acertar com o tráfico, porque a vida delas também 

está em jogo. 

Mas eu venho aqui, Presidente, mais uma vez, alertar o povo brasileiro ainda em relação aos 

desdobramentos do golpe. Muitos estão felizes: "Opa, que bom que Temer vai cair! Vai cair!" 

Mas isso não resolve. Os remendos são cada vez piores. 

Assumirá então o Presidente Rodrigo Maia, que, percebemos, está articulando com o PSDB, 

com o PMDB, para ir até o fim do ano que vem. Mas a quadrilha que está instalada no Governo 

é a mesma. A política do entreguismo é a mesma, ou será até pior, porque, com o Deputado 

Rodrigo Maia, vai haver o apoio da grande mídia, dos blocos econômicos, sejam os ligados à 

mineração, sejam os ligados ao agrotóxico, ao veneno precisamente, sejam os ligados aos 

grandes laboratórios. 

O problema maior da democracia no Brasil é a negação do partido político, a criminalização da 

política. Por isso, uma reforma política ampla é a salvação da nossa própria democracia. 

Devolver esse poder para o povo é a ação mais acertada. Eleições diretas e mesmo gerais são 

necessárias, para possibilitar ao povo fazer a renovação da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. 

Povo brasileiro, o Brasil está sendo entregue! Após o golpe, o primeiro projeto entregue foi o 

pré-sal. Em seguida, houve o congelamento por 20 anos dos gastos públicos em saúde, 

assistência e educação. Vocês, cidadãos, já estão sentindo na carne os desdobramentos, as 

consequências desse congelamento. Depois, houve a terceirização. 

Nesta Casa, já aprovaram a reforma trabalhista. Agora querem, com um novo fôlego, com ar 

de um novo Governo, com o Deputado Rodrigo Maia, viabilizar a reforma da Previdência, que 

já estava sepultada, enterrada. Tentam argumentar que ela é necessária. Ela não é necessária. 

Necessário é revermos a Desvinculação de Receitas da União - DRU, é criarmos mecanismos 

contra quem deve à Previdência, como JBS e bancos. É necessário que eles paguem a sua 

dívida. Nós não podemos colocar nas costas dos trabalhadores um custo tão alto. 

Então, eu deixo registrado aqui o nosso apelo aos colegas Deputados. Este é o momento de se 

redimir. Derrubar Temer, sim, mas também votar pelas diretas já! 

Sr. Presidente, eu solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - O pedido de V.Exa. será atendido. 

 

 

 

________________________________________ 
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193.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 12/07/2017-14:54 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Acompanhamento pelo orador da discussão, na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, da denúncia da Procuradoria-Geral contra o Presidente Michel Temer, e da 

repercussão da sentença condenatória do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva prolatada 

pelo Juiz Federal Sérgio Moro. Inadmissibilidade da retirada de direitos de trabalhadores e 

segurados no processo de reforma previdenciária. Urgente necessidade de liberação, pelo 

Governo Federal, de recursos para a Previdência Social. 

________________________________________ 

 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

logicamente que acompanhamos os fatos, a discussão na CCJ a respeito da representação da 

Procuradoria-Geral da República e a condenação pelo Juiz Sergio Moro do ex-Presidente Lula. 

Mas não podemos deixar de atender às necessidades nas quais estamos focados, que é a 

questão da reforma da Previdência. 

Nós não podemos descuidar, porque o Governo, aprovando a reforma trabalhista no Senado, 

vai vir com peso total para a reforma da Previdência. E é até estranho dizer isso, porque quem 

está com dificuldade de conseguir pouco mais de 200 votos não pode querer algo que depende 

de mais de 300 votos. Uma reforma da Previdência só se for desidratada. 

Sem dúvida nenhuma, esta é a nossa preocupação: defender os trabalhadores, defender os 

segurados da Previdência e cobrar do Governo recursos, porque a Previdência não pode parar. 

Eu denunciei isso aqui há cerca de 20 dias, e não deram bola. Estamos cobrando recurso para 

que a Previdência possa dar atendimento ao segurado. Agências correm o risco de serem 

fechadas, agências que têm apenas um funcionário por falta de admissão de novos 

funcionários, em razão da PEC do teto de gastos, em razão da DRU, que tira dinheiro da 

seguridade social.  

Nós precisamos acordar para realidade. Pode faltar dinheiro para isso, para aquilo, para 

passaportes, para a Polícia Rodoviária Federal, mas não pode faltar dinheiro para a 

Previdência Social. Esse é o maior absurdo do mundo, pois o Governo já está ciscando na 

desgraça e vai ser uma desgraceira geral. 

Estamos cobrando do Ministério do Planejamento a liberação urgente de recursos para a 

Previdência Social, que não pode parar, precisa continuar dando atendimento aos seus 

segurados. E aqui nós vamos brigar para impedir que aquela reforma que saiu da Comissão 

Especial da Previdência Social não seja aprovada. Queremos uma reforma justa! 



 

1700 
 

 

 

 

________________________________________ 
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007.3.55.N Sessão Extraordinária - CN 13/07/2017-18:46 

Publ.: DCN - 7/20/2017 - 26 PEDRO UCZAI-PT -SC 

CONGRESSO NACIONAL BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, na reunião do Congresso nós vamos deliberar sobre vetos, e eu 

não tenho dúvida de que os Senadores e os Deputados Federais vão ter a sensibilidade de 

derrubar o Veto Parcial nº 10, de 2017, aposto a dispositivo que prevê a reserva de 20% dos 

recursos destinados ao Programa Cartão Reforma para famílias da área rural, como fizemos 

nesta Casa na derrubada do veto do ISS sobre leasing, cartão de crédito e planos de saúde, 

quando os votos de 371 Parlamentares permitiram a derrubada do veto. Repito, o dispositivo 

objeto do Veto Parcial nº 10 reserva 20%, no mínimo, dos recursos do Programa Cartão 

Reforma para a área rural.  

Em segundo lugar, não posso deixar de me manifestar diante da conjuntura que nós estamos 

vivendo neste País. Desde o golpe à democracia, que destituiu uma Presidente legitimamente 

eleita por 54 milhões de brasileiros, a agenda produzida e implementada por um Governo 

ilegítimo e corrupto vai construindo profundas transformações no País, que vão aumentando a 

desigualdade social, a exclusão social, o desemprego, a desesperança, o sofrimento do povo 

brasileiro. 

A cada semana, um programa a menos. Agora, o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 

atenderá somente 100 mil estudantes no País. Estão acabando com o financiamento estudantil 

no Brasil. A cada semana, um programa social a menos.  

Associada a isso há a emenda constitucional que congela por 20 anos os gastos em saúde e 

educação, mas libera recursos para banqueiros. Os banqueiros estão rindo à toa, porque 

congelaram investimentos na segurança, na saúde, na educação, nos programas sociais e 

liberaram os gastos financeiros para os banqueiros ganharem mais. 

O pacote de maldades se consumou esta semana com a reforma trabalhista, que implementa o 

negociado sobre o legislado; o trabalho intermitente; o trabalho temporário; o trabalho precário; 
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o trabalho terceirizado na área fim; a possibilidade de trabalho em locais insalubres para 

mulheres grávidas e assim por diante. Essa reforma desmonta direitos dos trabalhadores 

conquistados ao longo do século. E, com um discurso falacioso, dizem que é para modernizar 

a legislação trabalhista e gerar emprego. Mentira!  

A reforma da Previdência está aí para destruir e roubar de milhões de brasileiros a 

possibilidade de aposentadoria, para fazer com que outros milhões de brasileiros se 

aposentem mal e para que outros milhões de brasileiros trabalharem muitos anos a mais para 

poder se aposentar, como as mulheres da área rural, que terão de trabalhar 2 anos a mais; as 

trabalhadoras de um modo geral, 7 anos a mais; e as educadoras, as professoras, 15 anos a 

mais. 

Não bastasse essa agenda, tem mais. Estão desmontando o patrimônio nacional, não só o 

patrimônio público, mas a empresa nacional, o conteúdo nacional, a ciência e a tecnologia 

nacionais.  

A elite deste País é covarde, e a maioria do Congresso se acovarda e se ajoelha para fazer 

com que este País continue exportando commodities, produtos primários do 

subdesenvolvimento, desmontando os mecanismos de produção científica e tecnológica da 

Nação. E tudo isso é coroado com denúncias profundas de corrupção.  

Quem diria, os paladinos da moralidade, que assaltaram o Palácio do Planalto, todos os 

assessores diretos do Presidente, todos os Ministros do lado do Presidente estão denunciados 

por corrupção: Rocha Loures, Yunes, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Eduardo Cunha e 

Henrique Eduardo Alves, todos desse time, dessa quadrilha que deu o golpe na democracia e 

que, sem prova, culpam e punem o Presidente Lula. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu só queria fazer 

um registro da bancada do PSOL. 

Veja que nós estamos discutindo a LDO e o valor das renúncias tributárias para 2018 - 

renúncias - são de 284,5 bilhões de reais, sendo que o resultado primário foi de 131 bilhões de 

reais, ou seja, há um déficit de 131 bilhões de reais, mas há uma renúncia de 284 bilhões de 

reais. 

A mesma questão vale para a Previdência. São 202 bilhões de reais para o Regime Geral da 

Previdência Social. No entanto, temos uma renúncia tributária para 2018 de 284 milhões de 

reais. Isso é uma contradição. Com o dinheiro que fazemos de renúncia tributária, que tira 

dinheiro da Previdência e dos outros lados, nós poderíamos conter o resultado primário e 

também acabar com o déficit do Regime Geral da Previdência Social. 

O que foi feito de renúncia tributária no nosso País é criminoso, porque não gerou empregos e 

não distribuiu renda. O que nós estamos vendo é um déficit monstruoso de 284 bilhões de 

reais.  

Agora, querem fazer a reforma da Previdência para tapar o rombo de 202 bilhões de reais no 

Regime Geral. E espalham por aí que o grande déficit é o resultado primário, de 1,8% do PIB, 

equivalente a 131 bilhões de reais. Isso é uma contradição que não pode perdurar. 

Nós não podemos mais continuar com incentivos fiscais, enquanto quisermos que os 

trabalhadores paguem a conta da crise, com reforma da Previdência e reforma trabalhista, 

retirando recursos da classe trabalhadora para entregar ao patronato brasileiro. 

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

197.3.55.O Sessão Deliberativa Ordinária - CD 01/08/2017-16:18 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade ao movimento grevista de caminhoneiros contra o reajuste nos preços de 

combustíveis. Imediata votação pela Casa da proposta de estabelecimento do piso salarial do 

serviço público. Defesa de realização das reformas política, tributária e previdenciária.  

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

demais colegas Parlamentares, eu quero fazer quórum com o nosso colega Pompeo de 

Mattos. 

Deputado Pompeo de Mattos, eu concordo com as suas colocações, pois eu sou muito ligado a 

esse setor tão importante, que transporta a riqueza deste País. Eu acredito que a área 

econômica, com a decisão de incluir o PIS/COFINS nos combustíveis, aumentando os preços, 

vai retardar a retomada da economia. 

O Governo tomou essa decisão para aumentar em 10 bilhões a arrecadação neste ano e ficar 

dentro do déficit de 139 bilhões reais. Infelizmente esta é a realidade. Mas quero ser solidário 

aos caminhoneiros. Não concordei com essa decisão. Havia outras maneiras de enxugar o 

Orçamento, como, por exemplo, o gasto de 800 milhões de reais em 2016 com auxílio-moradia. 

Isso é uma vergonha aqui no Brasil: auxílio-moradia para quem tem casa para morar. 

Nos órgãos, nos Poderes constituídos aqui no País, no Congresso Nacional, falta coragem 

para tomar as decisões que devem ser tomadas. Inclusive o Governo já incluiu no Orçamento 

de 2018 pagar para os magnatas, os marajás auxílio para os filhos estudarem, penduricalhos 

esses que estão inviabilizando este País.  

A Câmara dos Deputados tem que votar o teto salarial, que é de 33 mil e 700 reais. A matéria 

está aqui na Casa! 

Rodrigo Maia, por favor, reúne os Líderes e vamos votar matéria que trata do teto salarial para 

acabar com esses salários de 46 mil reais a 160 mil reais no Poder Judiciário. Um vírgula três 

por cento do PIB no Brasil diz respeito ao custo do Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, na 

Espanha, no Reino Unido não passa de 0,15%. Não há parâmetro no mundo para o Brasil.  

O setor produtivo não aguenta mais. Temos que fazer as reformas e mexer nessa máquina 

pública, nos Poderes constituídos - Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Temos que 

moralizar este País.  

Temos que ter coragem de tomar as decisões necessárias. O setor produtivo não aguenta mais 

aumentar impostos, tendo já uma carga tributária tão elevada.  

Como disse, não há parâmetro no mundo para o Brasil. Por isso nós temos que fazer o dever 

de casa: a reforma política, a reforma tributária e a reforma previdenciária. Um milhão de 

privilegiados custam mais do que 34 milhões do Regime Geral da Previdência.  

Temos que entregar um Brasil melhor em 2019 para o próximo Presidente eleito. Mas o 

Congresso tem que ter coragem e fazer as mudanças que são necessárias.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Celso Maldaner. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente sobrou para os contribuintes o aumento de 

impostos. A máquina pública mantém os privilégios intactos. A inflação passou de 3,1% para 

3,5%. O aumento de impostos retarda a retomada da recuperação econômica.  
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Grupos privilegiados defendem suas regalias: ajustes salariais acima da inflação, 

remunerações que ultrapassam 100 mil reais ao mês, auxílio-moradia para quem já possui 

casa própria e não necessita de deslocamento entre Estados ou cidades, pagamento de 

escolas para os filhos de diversos servidores, aluguéis caríssimos em bairros nobres e também 

pagamentos de diárias.  

O Governo conseguiria economizar 8 bilhões por ano, se cortasse o aumento de despesas com 

passagens aéreas, contratações e demais regalias. Temos que acabar de uma vez por todas 

com os "penduricalhos" que triplicam o teto de gastos.  

Precisamos com urgência votar o teto salarial, que hoje é de 33 mil e 700 reais. A Previdência 

dos funcionários civis e militares da União atende 980 mil pessoas, em comparação a 32,7 

milhões do sistema dos trabalhadores do setor privado. Isso é injusto. Contudo, o regime da 

União tem um déficit que equivale à metade do buraco do regime da iniciativa privada. A 

diferença decorre da herança de benefícios dos servidores.  

Temos um estoque de aposentados ultraprivilegiados no setor público. A despesa com a 

Justiça brasileira chega a 1,3% do Produto Interno Bruto, enquanto na Espanha, nos Estados 

Unidos e no Reino Unido o valor não ultrapassa 0,15%. No Brasil, um juiz ganha em média 46 

mil reais por mês e, em alguns casos, chega a ganhar 160 mil reais por mês. Nós Deputados 

ganhamos 33 mil e 763 reais. Enfim, toda a estrutura para manter a máquina pública é 

caríssima.  

A injustiça no Brasil é que, quando vêm às crises, os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário não participam das reformas e dos cortes de gastos. Nos Estados Unidos não há 

aumento de salário para deputado desde 2009. Poderíamos pegar isso como exemplo para 

todos os três Poderes aqui no Brasil. O Congresso não ajuda o Governo na arrecadação, as 

renúncias tributárias neste ano de 2017 correspondem a 4,5% do PIB.  

O empresariado quer manter as regalias no BNDES, adquirindo empréstimos com juros 

subsidiados pelo Governo, não interessando se isso vai gerar desequilíbrio nas contas 

públicas. Até 2019 ocorrerão gastos extras de 64 bilhões com reajustes nos três Poderes. No 

Congresso o corporativismo tem força máxima e mantém no Orçamento de 2018 o auxílio-

alimentação e o pagamento de escolas com valores exorbitantes aos funcionários do 

Judiciário, do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública, 

e os valores poderão ser reajustados de acordo com a inflação no próximo ano. 

Em 2016, órgãos dos três Poderes gastaram em conjunto 800 milhões de reais com auxílio-

moradia. Em 2017 foram 10% a mais: o Ministério das Relações Exteriores gastou 288 mil reais 

e a Justiça do Trabalho, 188 mil reais.  

Vivemos um cenário de insatisfação e incertezas. É preciso resgatar a esperança dos 

brasileiros! Chega de enganação! Precisamos cortar gastos de todos os lados! 

Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita do orador a Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, para prestação de contas do 

mandato parlamentar e avaliação de demandas dos agricultores. Distanciamento entre a 

atuação da Câmara dos Deputados e os anseios da população brasileira. Apoio às 

reivindicações dos agricultores brasileiros. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados e Deputadas, estimado povo brasileiro, enquanto este Parlamento estava 

em recesso, aproveitei para visitar mais de 40 Municípios no Estado do Rio Grande do Sul, 

ouvir os anseios e as expectativas da população e também fazer uma prestação de contas das 

atividades aqui desempenhadas no primeiro semestre. 

Juntamente com o Deputado Estadual Elton Weber e a direção da FETAG - Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura, participamos de 10 encontros regionais, reunindo mais de 160 

Municípios gaúchos, para avaliar as demandas dos agricultores e para tirar os 

encaminhamentos de trabalho a ser realizado para daqui para frente junto com os nossos 

sindicatos. 

Ficou claro para todos que esta Casa, a Câmara dos Deputados, está muito distante dos 

problemas reais da população brasileira e mais distante ainda do que pensa esse mesmo povo 

em relação aos assuntos aqui tratados. Mas a preocupação central, que apareceu em todos os 

encontros e em todas as visitas, é a reforma da Previdência, a PEC 287/16, que atinge de 

forma direta os agricultores. 

Quero destacar que todos reconhecem o avanço que se teve na Comissão, reduzindo a idade 

dos homens, das mulheres, contemplando uma série de questões que faziam parte do elenco 

dessa pauta organizada pela CONTAG, pela FETAG e seus sindicatos, em especial a idade 

dos trabalhadores da agricultura familiar. Não podemos falar o mesmo quando se fala do 

assalariado rural, que está recebendo um castigo muito pesado nessa PEC 287. 

Quero reconhecer aqui e externar aos colegas Parlamentares que esses avanços muito se 

devem às mobilizações que foram feitas pelos próprios agricultores com suas organizações, às 

mobilizações e à presença aqui, nesta Casa, falando com os Parlamentares. 

Mas há três pontos dos quais não podemos abrir mão: a idade da mulher trabalhadora rural, 

agricultora familiar, que aumentou em relação ao que é hoje; a questão de a contribuição no 

carnê substituir a contribuição sobre a produção; e querer escantear, tirar os sindicatos do 

processo de encaminhamento de benefícios. Essas três questões não são aceitáveis. 
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Sr. Presidente, eu queria reiterar aqui que, além da questão previdenciária, há também a 

preocupação com a regularização fundiária, com a retomada do crédito fundiário, pois parece 

que o Governo se esqueceu do que anunciou. O Conselho Monetário Nacional já se reuniu três 

vezes, mas não aprovou as resoluções. A insegurança está aumentando no campo e o 

abigeato também. 

Por último, há a preocupação de todos com a elevação do preço do combustível, da gasolina, 

mas, mais ainda, com a do preço do óleo diesel, porque ele impacta diretamente todos os 

setores - transporte escolar, fretes, energia elétrica -, impacta a inflação, aumenta o preço dos 

alimentos e dos insumos agrícolas, especialmente nesta hora em que o agricultor compra os 

insumos para fazer o plantio da nova safra. 

Ninguém entende como o Governo consegue ser tão generoso com o mercado, dando a ele 

todos os bônus, enquanto os agricultores familiares não tiveram redução da taxa de juros no 

Plano Safra e ainda enfrentam o aumento de um insumo tão importante como o óleo diesel, 

que move a economia, as máquinas e os implementos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao eminente Deputado Heitor Schuch. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que nos acompanha através dos meios de 

comunicação desta Casa, nas 2 últimas semanas de julho, enquanto este Parlamento estava 

em recesso, visitei mais de 40 Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, percorrendo 

aproximadamente 3.200 quilômetros, ouvindo os anseios e expectativas da população e 

fazendo uma prestação de contas das atividades aqui desempenhadas neste primeiro 

semestre. 

Na primeira semana do recesso, juntamente com o Deputado Estadual Elton Weber e 

representação da FETAG, no Rio Grande do Sul, participamos de 10 encontros regionais que 

abrangeram 166 Municípios gaúchos, ouvindo as avaliações e demandas dos agricultores, 

especialmente dos agricultores familiares através dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais 

Quero enfatizar que esta Casa está muito distante dos problemas reais da população brasileira 

e mais distante ainda do que pensa este mesmo povo em relação aos assuntos aqui tratados. 

A preocupação central em todos os encontros é com a reforma da Previdência Social que 

tramita nesta Casa e que atinge os agricultores. Quero destacar aqui que houve um 

reconhecimento dos avanços conquistados na Comissão que analisou a PEC 287/16, da qual 

fiz parte. Conseguimos reestabelecer a idade de aposentadoria do homem em 60 anos, ao 

passo que o Governo propunha 65 anos, e da mulher em 55 anos, até 2024, e posteriormente 

em 57 anos, ao passo que o Governo propunha 65 anos, bem como a manutenção de, no 

mínimo, um salário mínimo como pensão por morte e a possibilidade de acumular pensão com 

aposentadoria para quem ganha até dois salários mínimos, que na proposta inicial estava 

previsto acabar. 

Isso também foi fruto das mobilizações realizadas e da presença constante de lideranças de 

agricultores nesta Casa. Mas pelo menos três pontos ficaram pendentes: a forma de 

contribuição dos rurais, que defendemos seja mantida pelo bloco de notas do produtor; a 

elevação da idade mínima da mulher para ter direito a aposentadoria; e a proibição de os 
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sindicatos organizarem os processos de encaminhamento previdenciário. Continuaremos 

trabalhando para alterar esses pontos. 

Além da questão previdenciária, outros temas nos trazem grande preocupação e estão no 

aguardo de definições do Governo Federal, entre os quais destaco: um programa brasileiro de 

regularização fundiária; a retomada do crédito fundiário, para que os pequenos agricultores 

possam voltar a comprar um pedaço de terra; e as importações de leite. 

Também preocupam a insegurança e a violência que estão assolando o nosso interior, 

especialmente com o crescimento exponencial do abigeato, levando muitos pequenos 

agricultores a acabarem com seus rebanhos. A impunidade campeia solta e precisa ser 

atacada. 

Quero destacar também que, embora já tenham ocorrido pequenas melhorias, a ausência de 

acesso aos meios de comunicação, como telefonia e Internet, no campo gaúcho ainda é uma 

realidade. Além disso, os agricultores estão preocupados e inconformados com o número cada 

vez maior de registros e taxas a que são submetidos todos os anos. 

A elevação do preço da gasolina e do óleo diesel impactou negativamente e preocupou todo 

setor. Trata-se de um setor que vem aumentando a produção e a produtividade, enquanto sua 

margem de retorno vem caindo, em função da elevação dos custos de produção. 

Eu poderia falar ainda da precarização dos serviços de saúde, entre tantos outros problemas 

que foram levantados. 

Finalizo esta fala, parabenizando todos os agricultores, meus colegas de profissão, e aos 

motoristas que, no último dia 25 de julho, comemoraram o seu dia. 

Sr. Presidente, peço que este discurso seja dado como lido e encaminhado à publicação nos 

órgãos de comunicação desta Casa, em especial no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Orientação de bancada para votação de requerimento de destaque para votação em separado 

da expressão "aplicável apenas ao estabelecimento e não a todo grupo conglomerado a que 

pertença", contida no inciso VII do art. 2º da Lei nº 7.889, de 1989, inserido no art. 1º do Projeto 

de Lei de Conversão nº 21, de 2017, apresentado à Medida Provisória nº 772, de 2017 (sobre a 

inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal).  

________________________________________ 

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

Presidente, o PTB vai manter o texto. Sem dúvida nenhuma, estamos preocupados com a 

votação desta matéria, até porque amanhã votaremos a representação contra o Presidente 

Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, e tem que haver atenção 

paralela, porque, enquanto não se resolver isso, certamente não se retomará a discussão da 

PEC da Previdência. 

Sem dúvida nenhuma, essa é a nossa grande preocupação. Estaremos atentos, nessa mistura 

toda, nessa confusão, para que possamos definir quando será retomada a votação da reforma 

da Previdência. Essa, sim, interessa a todos os trabalhadores e aos segurados da Previdência. 

Enquanto isso, essa confusão pode ajudar todos os segurados da Previdência, já que a 

reforma que está sendo empurrada goela abaixo prejudica muito todos eles. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação à Justiça Federal, pelo Procurador da República Ivan Cláudio Marx, de 

arquivamento de processo criminal contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Matérias 

jornalísticas sobre o envolvimento do Presidente Michel Temer em esquema de corrupção e 

sobre o perfil dos Parlamentares favoráveis às reformas econômicas propostas pelo Governo 

Federal. Expectativa de absolvição do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no caso relativo ao triplex no Município do Guarujá, 

Estado de São Paulo.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dou como lido em que 

falo sobre o fato de que o Procurador da República Ivan Cláudio Marx pediu à Justiça Federal o 

arquivamento de procedimento investigatório criminal para a apuração sobre se Lula teria agido 

para obstruir a Operação Lava-Jato. 
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Aproveito para mencionar também, Sr. Presidente, a matéria de capa da revista Época, 

intitulada "Temer deu aval a R$ 3 milhões em dinheiro vivo a Cunha". 

Outro assunto importante é que bancada do PT vai cobrar explicações de Meirelles sobre a 

consultoria à JBS no valor de 217 milhões de reais.  

Por fim, registro que matéria da revista Caros Amigos sobre as reformas medievais em curso 

no Brasil mostra que político empresário e Parlamentar financiado por grandes empresas são 

os principais artífices das reformas contra os trabalhadores. 

Peço a publicidade do meu pronunciamento nos meios de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a notícia do dia 11 de julho deste, segundo a qual o 

Ministério Público Federal - MPF, através do Procurador Ivan Cláudio Marx pediu à Justiça 

Federal, em Brasília, o arquivamento de procedimento investigatório criminal que apura 

acusação de que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria agido para obstruir a Operação 

Lava-Jato, não teve o mesmo destaque nos principais telejornais que teve a notícia da delação 

do ex-Senador Delcídio do Amaral, citando que Lula tinha a intenção de "embaraçar" as 

investigações da Lava-Jato. 

Se a decisão do MPF não mereceu qualquer citação na abertura dos telejornais, pelo menos se 

acende mais um sinal de alerta de que não basta só delatar. É preciso apresentar provas, tal 

como ocorreu nos casos envolvendo Joesley Batista, Michel Temer e Aécio Neves. 

No pedido de arquivamento da investigação contra o ex-Presidente Lula, o representante do 

MPF, Ivan Marx, ressaltou, entre outros aspectos, que "não se pode olvidar o interesse do 

delator em encontrar fatos que o permitissem delatar terceiros, dentre esses especialmente o 

ex-Presidente Lula, como forma de aumentar seu poder de barganha ante a Procuradoria-

Geral da República no seu acordo de delação". 

O Procurador foi incisivo ao declarar que "a implicação do ex-Presidente em possíveis crimes 

era, sim, do interesse de Delcídio". E acrescentou: "Por isso, sua palavra perde credibilidade". 

Em outro ponto, lembrou: "Não há nenhuma corroboração para a versão apresentada pelo 

delator (Delcídio), nem mesmo a possibilidade de buscá-la por outros meios". Por fim, 

argumentou que não se pode falar em prática de crime e que o arquivamento da investigação 

"é medida que se impõe". 

Sem dúvida, essa atitude do Ministério Público Federal está em harmonia com os fatos 

amplamente divulgados, que revelaram quem realmente está preocupado em impedir as 

investigações, seja na Lava-Jato, seja no Congresso Nacional. Os brasileiros sabem quem foi 

pego em flagrante cometendo delito. Esses continuam exercendo seus mandatos no Senado e 

na Presidência da República, enquanto Lula, sem qualquer prova que o incriminasse, foi 

impedido de assumir um Ministério. 

Como se vê, essa ação do MPF, que pede o arquivamento da investigação contra Lula, resgata 

o ordenamento jurídico, ou seja, o respeito ao princípio fundamental de não se condenar 

ninguém sem provas.  

No dia 27 de junho deste ano, também uma terça-feira, a maioria do colegiado da 8ª Turma do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF-4, absolveu o ex-tesoureiro do PT João Vaccari 
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Neto, denunciado por suposto recolhimento de propinas em contratos da PETROBRAS com a 

Sete Brasil, justamente porque a acusação e a sentença condenatória do Juiz Sergio Mouro se 

basearam exclusivamente no que disse o delator, sem que houvesse nos autos qualquer prova 

que confirmasse as delações. 

Desse modo, queremos igualmente que se faça justiça no caso em que Lula foi condenado por 

ser dono de um tríplex. No dia 12 de julho deste, Sergio Moro escolheu o outro lado da moeda, 

condenando-o por convicções e delações, sem qualquer elemento comprobatório. Ele 

simplesmente ignorou as provas apresentadas pela defesa de Lula - auditorias na 

PETROBRAS, várias testemunhas, inclusive de acusação, além de documentos - que atestam 

a inocência do ex-Presidente.  

O Juiz Moro deixou-se influenciar pelo ódio, por grupos econômicos políticos e midiáticos que 

tanto perseguem o melhor Presidente que este País já teve. Sabemos que essa sentença é 

apenas uma decisão monocrática de primeira instância e que não influenciará em sua 

candidatura para 2018. A grande resposta que daremos a Sergio Moro e aos grupos 

econômicos políticos e midiáticos será nas urnas.  

Fora Golpistas!  

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da abertura de processo investigatório contra o Presidente Michel Temer e da 

realização de eleições presidenciais diretas. Repúdio à gestão do Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, primeiro eu gostaria de informar a todos que estão nos 

assistindo pela TV Câmara e por outros canais de transmissão que a bancada do Partido dos 

Trabalhadores está 100% na Casa, bem como as bancadas de oposição. 
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E não estamos aqui marcando a presença por um motivo muito simples: neste processo não 

houve até agora o direito de a acusação se pronunciar. Só se pronunciou aqui o Relator do 

voto vencedor, favorável a Michel Temer, e o advogado de defesa de Michel Temer. Portanto, 

existe um vício neste processo. Nós já demos entrada a uma ação no Supremo Tribunal 

Federal para que isso seja corrigido. 

Em segundo lugar, nós queremos ver quem está registrando presença nesta Casa. 

Vamos votar daqui a pouco, porque o Governo já enviou à Mesa um requerimento de 

encerramento de discussão. Eles querem atropelar e votar de qualquer maneira. A bancada do 

PT e as bancadas de oposição nem sequer vão entrar em obstrução, porque não vamos 

colaborar para que se alcance o quórum necessário nesta Casa para a votação de hoje. 

Nós estamos avançando muito no debate. Temos ciência de que os Deputados estão vendo o 

comportamento da opinião pública, que cada dia mais se posiciona pela abertura do processo 

contra Michel Temer e pelo afastamento dele. A opinião pública se posiciona pelo 

estabelecimento de eleições diretas para Presidente da República, porque o povo brasileiro 

não suporta mais uma solução como a que foi dada no golpe contra a Presidenta Dilma. 

Qual foi a solução? Armou-se um conjunto de forças que são majoritárias na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, mas que são minoritárias na sociedade. E esse conjunto de 

forças vem impondo ao País uma série de políticas que prejudicam o povo brasileiro. 

Vejam bem, impuseram políticas como a da reforma trabalhista, que retirou direito dos 

trabalhadores brasileiros, que não vão poder sequer recorrer mais à Justiça do Trabalho 

porque têm que pagar a sucumbência, têm que pagar as despesas judiciais, caso percam a 

ação. Impuseram regimes de contratação em que o poder patronal é substancialmente 

aumentado. 

Querem aprovar reformas, como a da Previdência, que retiram direitos do povo brasileiro. Os 

trabalhadores e trabalhadoras terão que comprovar  

25 anos de contribuição à Previdência. Como as tantas mulheres que trabalham em casa, 

domésticas, trabalhadoras do comércio, do pequeno comércio, que jamais contribuíram na sua 

vida ou tiveram alguns poucos anos de contribuição e já ultrapassaram a idade dos 50 anos, 

como essas trabalhadoras poderão se aposentar? Não vão se aposentar. É uma reforma da 

Previdência excludente, contra os trabalhadores mais pobres, contra as mulheres. Ela impede 

as mulheres de se aposentarem. Essa é a realidade dessa reforma da Previdência.  

Querem aprovar medidas que atentam contra a soberania nacional. Já aprovaram aqui a 

entrega do pré-sal para as multinacionais, mas querem aprovar mais. Querem entregar 20 mil 

áreas de mineração na Amazônia para o capital internacional, transformando a Amazônia num 

queijo suíço. Isso tem que ser dito. Esperamos que os ambientalistas brasileiros abram o olho 

para o que se está fazendo aqui, e que aquelas organizações internacionais, como WWF e 

Greenpeace, também se alertem para o que está fazendo este Governo. Ele está sabotando o 

meio ambiente brasileiro.  

Nós, brasileiros, temos que cuidar da nossa soberania, porque eles querem desmontar o 

parque industrial brasileiro, querem desmontar as empresas nacionais, como agora pretendem 

fazer vendendo as usinas da ELETROBRAS a preço de banana. Essas usinas vão produzir 

eletricidade, e o povo brasileiro vai ter que pagar mais caro.  

Eu gostaria até de ouvir o Ministro de Minas e Energia, que está na Casa hoje. Gostaria que 

ele explicasse a este Plenário as políticas que ele quer fazer de entrega do patrimônio nacional 
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às multinacionais de energia, especialmente as chinesas, que vão vender energia muito mais 

cara para o povo brasileiro. 

O povo brasileiro tem que abrir o olho, porque, depois que aumentarem o preço, não mais 

haverá retorno. 

Por isso, minha gente, nós aqui estamos prontos para votar, se for necessário. Vamos votar 

pelo afastamento de Michel Temer. 

Queremos conclamar todos os Deputados para que façam o mesmo, porque a votação de hoje 

será lembrada, a votação de hoje será marcada. Todos aqueles que votarem pela continuidade 

deste Governo vão ter o seus nomes divulgados, vão ter os seus nomes propalados. 

Este Governo vem cometendo crimes na política econômica. Nós já estamos com mais de 500 

mil famílias na fila de espera do Bolsa Família - mais de 500 mil famílias! 

O Sr. Osmar Terra, Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, poderia nos explicar aqui 

qual é a política social deste Governo. Ele hoje voltou a esta Casa para votar a favor de sua 

manutenção no cargo. O Sr. Osmar Terra está votando aqui em benefício próprio, em benefício 

do seu próprio cargo. Então, ele que venha explicar na tribuna qual é a política social deste 

Governo - está faltando ele explicar. Nós queremos muito claramente essas explicações. O 

povo brasileiro merece uma explicação desses que estão governando, porque eles estão 

subtraindo os direitos do povo a cada dia, a cada minuto. 

Sr. Henrique Meirelles, nós requeremos que explique como recebeu 217 milhões de reais da 

JBS - desses 217 milhões de reais, 57 milhões foram recebidos no exercício do cargo de 

Ministro da Fazenda. Portanto, isso é absolutamente irregular. Não é possível que o 

Procurador-Geral da República deixe de investigá-lo. O Sr. Henrique Meirelles precisa ser 

investigado.  

Talvez o mercado financeiro não queira essa investigação. Talvez as emissoras de TV não 

queiram essa investigação, porque têm medo. E vão dizer: "Ah, vai desestabilizar a economia". 

Ora, a economia já está completamente desestabilizada, já está em ruínas! A economia 

brasileira está em ruinas! 

Daqui até o mês de setembro, não vai mais haver orçamento para a Polícia Rodoviária Federal, 

não vai mais haver orçamento para a Força Nacional de Segurança Pública, não vai mais 

haver orçamento para Exército, Marinha e Aeronáutica, não vai mais haver orçamento para 

abrir as agências do INSS, não vai mais haver orçamento para comprar remédio para o povo 

brasileiro. É isso o que o Sr. Henrique Meirelles está fazendo. E nós não vamos tardar em 

esperar.  

Ele, provavelmente, vai ter que se render aos fatos e encaminhar a esta Casa um projeto para 

aumento do déficit. Por quê? Porque a gestão deste Governo, que se diz austero, foi por terra 

com as ações que nós estamos vendo. Está sendo liberado dinheiro para o pagamento de 

emendas e para a realização de convênios com Municípios, para que Deputados votem a favor 

do Governo. Além disso, o Governo mandou para o Congresso uma medida provisória em que 

abre mão de receber mais de 5 bilhões de reais em impostos dos ruralistas. Para quê? Para a 

bancada ruralista votar a seu favor. A bancada ruralista foi comprada. Isso tem que ser dito, 

para que o povo brasileiro saiba.  

Inclusive, querem aprovar a venda de terras para estrangeiros, para que possam ser 

latifundiários sem latifúndio, porque querem pegar o dinheiro para aplicar nos juros altíssimos 

que estão aí no mercado financeiro.  
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Isso tem que ser denunciado muito claramente. 

O SR. MAURO PEREIRA - Quem compra é o PT, Deputado Zarattini. O PT é que compra as 

coisas. 

O SR. CARLOS ZARATTINI - Deputado Mauro Pereira, V.Exa., que é do PMDB histórico, 

deveria defender a sua história e não se render a este Governo vergonhoso, que foi à Noruega 

trazer dinheiro para o Brasil e levou o maior carão. A Noruega cortou a verba que mandava 

para o País, para o meio ambiente. É uma vergonha o que este Governo está fazendo! Este 

Governo está fazendo com que este País, que era reconhecido internacionalmente, passe 

vergonha lá fora. 

Por isso, Deputados e Deputadas, nós temos que olhar para o povo brasileiro. Não podemos 

abdicar de levar em conta aquilo que a população está... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. CARLOS ZARATTINI - Peço mais 1 minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Encerre, Deputado. 

O SR. CARLOS ZARATTINI - Nós não podemos fechar os olhos e os ouvidos àquilo que o 

povo brasileiro vem dizendo. Lembrem-se V.Exas. - e aqui todo mundo sabe disso - de que 

vamos ter eleições no ano que vem. 

O povo brasileiro não está suportando mais a forma como se faz política neste País porque ela 

beneficia pouquíssimos. Aqui se vota muitas vezes para se manterem privilégios que não são 

claramente ditos ao povo brasileiro, e ele tem que ser informado disso. 

O povo está cansado! O povo quer mudança! O povo quer eleições diretas, porque o direito à 

democracia é inalienável. E é isso que nós vamos conquistar a partir de hoje. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Incoerência entre os argumentos do Governo Federal para apresentação da proposta de 

reforma previdenciária, e a posterior edição de medida provisória sobre parcelamento de 

débitos previdenciários do setor rural.  
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________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

ouvi dizer, durante todo o momento anterior em que se discutia a Previdência, que era 

necessário fazer a reforma porque ela estava quebrada, porque passava por uma série de 

dificuldades. E nós vimos, ao longo do tempo, REFIS para cá, REFIS para lá.  

Ontem, no entanto, estarrecidos, vimos a publicação da medida provisória que visa prorrogar, 

anistiar, parcelar a dívida. Como é possível, no momento anterior, dizerem que está tudo 

quebrado e agora falarem em parcelamento? E ainda a redução da contribuição rural de 2% 

para 1,2%.  

Realmente, trata-se de uma afronta àqueles que passam por dificuldades e problemas. 

Sem dúvida nenhuma, eu tinha que fazer este registro, para que possamos continuar cobrando 

aqui que a situação da Previdência não é esta que se coloca. Em outra oportunidade, eu disse 

e reitero: praga de aposentado pega! 

Portanto, é bom que o Governo se preocupe porque, sem dúvida nenhuma, este tratamento 

desigual e desumano com os segurados da Previdência Social é muito grave. É a velha 

ladainha do jogo de inviabilização da previdência pública, para poderem fazer o jogo da 

previdência privada. 

Sei que o Governo não tem nada a falar quanto à questão dos aposentados por invalidez, das 

regras de transição, da cumulatividade de pensão e aposentadoria acima de dois salários 

mínimos, da redução da pensão, das atividades de risco. São condições que nós precisamos 

reavaliar. 

Para poder salvar uma situação de interesse político se faz tudo. Para resolver a questão do 

segurado da Previdência e do aposentado brasileiro, não se faz nada. 

Esta é a denúncia, neste momento, que fazemos. Tudo para o Governo; nada para os 

aposentados. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Participação do orador em reunião destinada ao debate da reforma previdenciária. Tópicos 

defendidos pelo Parlamentar na reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

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

Presidente, quero deixar registrado nesta oportunidade que participamos de uma grande 

reunião para discutir as questões referentes à reforma da Previdência, que, realmente, logo 

após a votação da denúncia envolvendo o Presidente da República, deve voltar à baila. Assim, 

nós estaremos ocupados com essas questões, ao retomarmos essas discussões. 

Vamos lutar para garantir as regras de transição; a possibilidade de acumulação de 

aposentadoria e pensão, sem o limite de apenas dois salários mínimos; a redução das pensões 

em 50%; as aposentadorias por invalidez, que não estão sendo devidamente tratadas; a 

aposentadoria por risco de agentes penitenciários. Todos esses detalhes são extremamente 

importantes, e lutaremos aqui nesta Casa. 

Sr. Presidente, queremos lembrar que essas situações têm que ser devidamente tratadas 

nesta Casa com carinho, e não apenas a denúncia. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Declaração de voto a favor da investigação de denúncia contra o Presidente Michel Temer. 

Defesa da realização de eleições presidenciais diretas. Posicionamento do orador contrário à 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (PMB-MG. Sem revisão do orador.) - Fora, Temer! Diretas já! 

O meu compromisso é público, registrado em cartório: não voto nenhum projeto que retire 

direito dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos aposentados. 

O SR. MAURO PEREIRA - Lula na cadeia! 
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O SR. WELITON PRADO - Não voto nenhum projeto que aumente impostos para os mais 

pobres. 

Fui o primeiro, há mais de 1 ano, a dizer "Fora, Temer!", a pedir cartão vermelho para Temer e 

novas eleições. Para pacificar o País, eleições diretas! 

O Presidente Temer não tem legitimidade. Mais de 81% da população quer a sua saída. Eu 

percorri o meu Estado inteiro - passei pelo Triângulo Mineiro, pela Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e por todas as regiões do Estado, incluindo o norte de Minas -, e a população 

quer Temer fora. 

Este é o nosso posicionamento. 

O nosso voto é pela aceitação da denúncia, pelo "Fora, Temer!", por eleições diretas e pelo 

"não" à reforma da Previdência! (Manifestação no plenário.) 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Rearticulação da base governista, pelo Presidente Rodrigo Maia, com vista à votação da 

proposta de reforma previdenciária. Acumulação da função de Líder do Governo pelo 

Presidente da Casa. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Miro Teixeira, 

V.Exa., com certeza, é um dos Parlamentares mais experientes desta Casa, senão o mais 

experiente: tem muitas legislaturas e já viveu muita coisa. 

O SR. PRESIDENTE (Miro Teixeira) - Cada mandato é diferente do outro, Deputado. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu imagino que sim. 

Ontem, Deputado Miro Teixeira, quando acabou a sessão, nós saímos do plenário e cada um 

foi para a sua casa, vendo a repercussão da votação. Eu queria chamar a atenção para o fato 

de que o Presidente da Casa, Rodrigo Maia, deixou essa Mesa e, dando entrevista para os 
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jornalistas, afirma que vai rearticular a base para a votação da reforma da Previdência e que, 

então, tinha que trabalhar para que esse e aquele partido ficassem juntos com a base, uma vez 

que o número de votos necessários seria tal. Ele disse isso sem qualquer constrangimento.  

Pergunto: já está oficializado o parlamentarismo no Brasil? A dupla função do Deputado 

Rodrigo Maia já está também oficializada? É isto mesmo? Ele é Presidente da Câmara e, ao 

mesmo tempo, Líder do Governo? Nós temos que encarar isso como se fosse algo muito 

natural? Não existe qualquer problema nisso? 

Se ele fizesse a defesa disso, eu poderia até ser convencido por argumentos de que não há o 

menor problema em o Presidente da Câmara ser também o Líder do Governo. Mas ele deve 

assumir isso publicamente, uma vez que está afirmando em entrevistas que, como Presidente 

da Câmara, vai rearticular a base de Governo para a votação das matérias. Assumindo essa 

posição, ele tem deixado de fazer as reuniões do Colégio de Líderes, ocasião em que a 

Oposição tem que ter a possibilidade de apresentar as matérias que, no seu entender, devem 

ou não ser votadas pelo Plenário. 

Ontem, na votação do processo de afastamento do Sr. Michel Temer, se, por um lado, o rito 

teve alguns aspectos comparados aos de 2016, por outro, não chegou nem perto daquilo que 

foi uma transmissão ao vivo, num dia de domingo, em que os trabalhadores estavam em suas 

casas para ver o que estava acontecendo. 

Então, neste momento em que a sessão não vai ocorrer com deliberação de mérito, queria 

fazer esse registro, com tristeza pelo resultado de ontem e com preocupação pelo que foi dito 

no dia seguinte, relativamente à acumulação intensiva de funções: o Presidente da Casa é 

também Líder de Governo e quer aprovar a todo custo reformas que são verdadeiros 

desmontes. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Razões do voto do PCdoB contrário ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, pelo indeferimento do pedido à Câmara dos Deputados de autorização para 

instauração de processo no Supremo Tribunal Federal contra o Presidente Michel Temer. 

Defesa de rejeição de proposta de reforma previdenciária. Conveniência de renúncia do 

Presidente da República para a retomada do crescimento econômico do Brasil. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

caros Deputados, queridas Deputadas, nesta quarta-feira todo o Brasil acompanhou um dos 

maiores desafios da sociedade democrática do País: o posicionamento das instituições diante 

daquilo que está explícito para a sociedade, que é a mais profunda crise ética deste País. 

Ontem, a sociedade brasileira viu que esta Casa se pronunciou em relação à denúncia do 

Procurador-Geral da República de forma absolutamente mascarada. Usando a dupla 

linguagem do "não" e do "sim", enquanto alguns votaram a favor da instauração do inquérito, a 

partir da autorização ao Supremo Tribunal Federal, outros votaram contra o prosseguimento da 

investigação. 

Digo isso porque recebi muitos questionamentos durante a votação. Para mim, para o PCdoB, 

o que estava em discussão aqui não era o julgamento do Presidente da República; o que 

estava em apreciação aqui era se nós acatávamos ou não o pedido de investigação da 

Procuradoria-Geral da República. Era um voto de respeito à instituição. 

Do meu ponto de vista, há uma crise profunda entre as instituições que expressam o Estado 

Democrático de Direito, golpeado e fragilizado por essa confusão. O Ministério Público, em 

algumas situações, sobrepassa as suas funções e quase determina a dinâmica e a lógica 

democrática deste País. Nós vemos que o Poder Judiciário interpreta, conforme a visão de 

cada juiz, as leis deste País. 

Eu não considero que nós vivemos num mar de rosas do Estado Democrático de Direito. Eu 

considero que há um atropelamento das instituições, um engalfinhamento, e a sociedade 

brasileira, o povo, é quem perde. É por isso que o PCdoB votou "não", contra o relatório que 

anistiava preventivamente o Presidente Michel Temer, impedindo que o Supremo Tribunal 

Federal o julgasse. 

Mas eu falo aqui neste momento que o Brasil não está sequioso de debates e discussões 

demagógicas - quem é mais corruto, quem é menos corruto, quem é mais ético, quem é menos 

ético. Ética, Deputadas e Deputados, é uma vivência, não é um discurso, não é uma pregação 

no sentido de se acusar um ou outro adversário político. O juiz não pode julgar um ou outro 

conforme a sua visão. Ética é a prática, é o cotidiano. Por isso é que o Brasil precisa discutir a 

ética sob outras formas. 

Vamos punir, sim, aqueles que usaram indevidamente da coisa pública. Vamos prender, sim, 

aqueles responsáveis pelos ilícitos. Mas vamos cuidar da ética social deste País, vamos cuidar 

dos 14 milhões de brasileiros que querem enfrentar a sua angústia em relação à falta de um 

futuro. Vamos dizer "não" a qualquer agenda negativa. 

Eu acho um crime contra a sociedade brasileira os representantes do Governo Temer terem 

dito hoje de manhã que a próxima medida será a reforma da Previdência. Alguém pensa na 

situação dos trabalhadores rurais neste País? Alguém pensa no nível de dificuldade daqueles 

aposentados por invalidez que estão tendo cortada a sua aposentadoria pelo INSS? Vamos 

voltar nossos olhos para a vida de homens e mulheres. 
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Presidente Temer, renuncie, permita-se ser julgado! Vamos cuidar da economia e da vida do 

povo brasileiro! O povo, os empresários, os industriais, os comerciantes, necessitam 

exatamente de condições para reativar seus negócios. Eles precisam não de um BNDES 

cortado nos seus investimentos produtivos, mas de um BNDES aberto, para que a indústria 

deste País, particularmente a indústria de defesa, que tem um potencial inovador e renovador, 

possa ser ativada, gerando empregos, gerando, sobretudo, produtos que serão exportados 

com valor agregado, superando o nível que nós temos hoje, que é o de apenas vender matéria-

prima in natura, sem aumentar a produção econômica. 

Esta Casa tem um compromisso: votar "não" a qualquer reforma que tire direitos e votar "sim" 

ao surgimento de investimentos. 

Eu queria que este pronunciamento fosse registrado nos Anais e divulgado pelos órgãos de 

comunicação desta Casa, Sr. Presidente Mauro Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada Jô Moraes. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Importância de continuidade das mobilizações para a concessão pela Câmara dos Deputados 

de autorização para processamento pelo Supremo Tribunal Federal de nova denúncia contra o 

Presidente Michel Temer. Empenho do orador na rejeição da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Governo do Sr. Michel Temer escapou da primeira, mas novas denúncias vêm por aí. E nós 

vamos manter nossa mobilização. 

O Governo já anuncia que vai botar o pé no acelerador com a reforma da Previdência, que é o 

desmonte da previdência pública brasileira.  

Seria engraçado, se não fosse trágico. Apresenta-se uma proposta de reforma da Previdência 

que retira ou dificulta o acesso ao direito de quem precisa do BPC - Benefício de Prestação 
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Continuada, destinado a quem tem renda familiar de até um quarto de salário mínimo por mês 

e dificuldade sensorial de natureza grave. Querem dificultar o acesso ao BPC. 

Só que na véspera da votação do Sr. Michel Temer neste plenário, no dia 1º, houve um 

encontro com os latifundiários, os maiores proprietários de terra do Brasil, e foi dito que a 

dívida deles seria renegociada. E que tipo de dívida? Dívida previdenciária. Eu não tenho outra 

palavra para chamar esse Governo: é um governo covarde! É um governo que retira dinheiro 

de quem tem muito pouco ou quase nada para dar àqueles que são as grandes fortunas 

nacionais.  

Tramita aqui um projeto de renegociação de dívidas das grandes empresas nacionais, que faz 

com que Deputados e Senadores, donos ou sócios de empresas, renegociem 3 bilhões de 

reais! Isso não é covardia? Querem retirar de quem ganha o BPC e renegociar 3 bilhões de 

dívidas de donos de empresas. 

Um dia desses, eu estava dialogando com um Deputado, e ele disse: "Não, Deputado Glauber, 

mas as empresas estão endividadas". E eu respondi: "Está certo, então, vamos fazer uma 

coisa? Vamos apresentar uma emenda que diga que as empresas podem renegociar as suas 

dívidas à exceção das empresas de Deputados e Senadores ou de seus parentes". Então o 

Deputado falou para mim que isso era inconstitucional. É, tudo o que é para fazer o povo 

perder os seus direitos pode acontecer, mas, quando é para garantir o direito do povo, o 

assunto se torna inconstitucional. 

Nós vamos continuar batalhando pela saída de Temer. Só um projeto legítimo pode dar um 

rumo ao Brasil. A legitimidade vem necessariamente do voto nas urnas, e vamos continuar 

trabalhando incessantemente para que essa reforma da Previdência não seja aprovada. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Crítica às negociações feitas pelo Presidente Michel Temer para sua permanência no cargo. 
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previdenciária. Expectativa de autorização da Câmara dos Deputados para instauração de 
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sistema parlamentarista de governo no País. Convite aos Parlamentares para participação no 

ato de lançamento, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 
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livro sobre a sentença imposta ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Juiz Federal 

Sergio Moro. Repúdio ao posicionamento do Procurador da República Alexandre Schneider 

contrário à formação de tribunal popular para julgamento da Operação Lava-Jato.  

________________________________________ 

 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, na semana passada, o Sr. Michel Temer comprou a paralisação do seu 

processo-crime no Supremo Tribunal Federal decorrente de uma acusação de corrupção 

passiva. Ele gastou 4 bilhões em emendas parlamentares; deu um perdão de 10 bilhões de 

reais para os ruralistas; deixou de reonerar a folha de pagamentos; deu cargos e trocou cargos 

com Parlamentares; trocou o perdão de Aécio Neves no Senado pela sua blindagem na 

Câmara; flexibilizou a legislação ambiental relacionada àquela FLONA no Pará; paralisou a 

demarcação de terras indígenas; flexibilizou o Estatuto do Desarmamento. Tudo isso ele fez 

para ser um cidadão acima da lei e não responder no Tribunal às acusações pelos crimes que 

praticou. 

Vários Ministros estavam neste plenário dando emendas. Foram fotografados! O Ministro 

Imbassahy e o Ministro Ricardo Barros transformaram este plenário em mercado persa para 

comprar voto de Parlamentares. Mas, mesmo assim, o Governo obteve um resultado muito 

apertado. 

A Oposição se uniu. Vários partidos de oposição atuaram juntos no plenário. É o produto de 

uma atuação elevada da Oposição, que trabalhou junto. Fizemos a tática de plenário juntos; 

saímos unidos. E, depois que o Governo obteve aquela magra vitória, veio propondo a 

continuidade das políticas de retrocesso. 

Voltam a falar em reforma da Previdência, cujo conteúdo é retirar direito dos pobres. Este 

Governo, coordenado por banqueiros, nunca falou em taxação de grandes heranças, nunca 

falou em taxar lucros de ganhos financeiros, mas quer colocar idade mínima para 

aposentadoria do trabalhador braçal, que começa a trabalhar com 12 anos, 13 anos - querem 

que ele trabalhe até 65 anos! Querem aumentar a idade mínima necessária para receber o 

benefício de proteção continuidade. 

Mas, Sr. Michel Temer, o senhor não tem votos para fazer uma reforma da Previdência. O 

senhor não tem mais votos para fazer qualquer mudança constitucional. 

Mas não basta isso! Uma segunda denúncia será protocolada nesta Casa, e o senhor será 

novamente acusado de formação de quadrilha, acusado de obstrução da Justiça, acusado de 

lavagem de dinheiro. 

E aí vai ter que renovar seu esforço para novamente obter aquilo que entendeu como vitória. 

Mas não creio que os Parlamentares continuarão com ímpeto suicida diante da sociedade 

brasileira, quando 95% dela diz que Temer tem que responder na Justiça. Dentro da população 

brasileira, 95% quer que Temer seja licenciado. 

Eu espero que aqueles que estão com o ímpeto suicida de votar com Michel Temer possam 

ainda se refazer diante da sociedade brasileira e aprovar a licença para afastar Michel Temer.  

Além disso, eles, Michel Temer e setores do PSDB, propõem a continuidade do golpe, com a 

adoção do parlamentarismo. Ora, querer que o Brasil seja governado por um Parlamento que, 

diante de crimes tão graves, não aprova a licença para o Presidente ser processado; por um 
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Parlamento que aceita se vender para votar com o Presidente da República é uma piada de 

mau gosto. 

Aliás, o povo brasileiro, nas duas vezes em que foi consultado sobre o sistema de governo, 

votou contra o parlamentarismo. Em 1962, para restringir os poderes de João Goulart, este 

Parlamento votou pelo parlamentarismo, mas o povo brasileiro, depois, voltou o sistema de 

governo para o presidencialismo, porque ele sabe que o conservadorismo no Brasil reside no 

Parlamento. Foi assim na Lei de Terras, em 1850; foi assim para levar Getúlio Vargas ao 

suicídio; foi assim para acuar Juscelino Kubitschek; foi assim para dar o golpe em João 

Goulart, junto com a indústria e com os militares; foi assim para dar o golpe em Dilma Rousseff. 

Parlamentarismo é golpe, e nós não admitiremos que este Parlamento modifique a 

Constituição - aliás, é inconstitucional modificar a Constituição para alterar o sistema de 

governo - e, muito menos, sem consultar o povo brasileiro. 

Por fim, Srs. Deputados e Sras. Deputados, dia 11 de agosto, dia de fundação dos cursos 

jurídicos no Brasil, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro será 

lançado um livro em que mais de 100 professores, juristas, especialistas, advogados escrevem 

sobre a injusta sentença de Sergio Moro. 

Essa era uma sentença prevista, já que ele, desde o início, dizia que iria nessa direção. E ele 

fez uma sentença totalmente desprovido de provas, uma sentença perigosa, porque cria 

jurisprudência, e todo brasileiro poderá ser condenado sem provas, todo brasileiro poderá ser 

condenado apenas pela convicção do juiz - que pode ser política, ideológica ou religiosa. Mas é 

isso que quer Sergio Moro, ao condenar o Presidente Lula em um processo desprovido de 

provas. 

Há uma máxima no Direito quando se tem urgência: fala-se do periculum in mora e do fumus 

boni iuris. Há um perigo na demora de esses processos continuarem na Lava-Jato. Há um 

fumus, ou uma fumaça, do mau direito que exala em Curitiba. O direito que é decidido por Moro 

é uma fumaça do mau direito, é um direito autoritário, é um direito esvaziado de provas, é um 

direito contaminado pela política, e nós não podemos admitir isso. 

Por isso, convido todos a irem à Universidade Federal do Rio de Janeiro no dia 11 de agosto - 

Deputada Jandira Feghali, Deputada Benedita da Silva, Deputado Luiz Sérgio - para o 

lançamento desse livro coordenado pelas Profas. Carol Proner e Gisela Cittadino. 

Esse livro será lançado em todo o País, com atos públicos contra o Estado de exceção. 

Para concluir, Sr. Presidente, peço mais 1 minuto. 

Nós tivemos ontem uma atuação lamentável de um procurador federal do Rio Grande do Sul. 

Diante da organização de um tribunal popular para julgar a Lava-Jato, esse procurador federal 

representou, pedindo para que aquilo não pudesse ser feito, porque, segundo ele, é um ataque 

à Justiça. 

Na verdade, essa representação desse procurador federal de nome Alexandre Schneider é 

uma tentativa de intimidação aos questionamentos à Lava-Jato e também é uma tentativa de 

censura diante de tantos absurdos que estão sendo cometidos nesse juízo de Curitiba. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 
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O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento 

V.Exa., os colegas Deputados, os telespectadores da TV Câmara, os ouvintes da Rádio 

Câmara e os internautas que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. 

Iniciamos esta semana, Deputado Afonso Motta, com uma sensação de ressaca. Depois 

daquela grande movimentação e de termos visitados nossas base lá no interior, estamos com a 

sensação muito ruim de que perdemos a grande oportunidade de atender ao pedido da 

sociedade brasileira, o "Fora, Temer", e de acabar de uma vez por todas com a imagem que 

este Parlamento, particularmente esta Casa, vem tendo nesta legislatura como um todo.  

Eu disse legislatura como um todo porque, desde o seu início, nós tivemos vários momentos 

muitos difíceis, Deputado Daniel Almeida e Líder Alice Portugal, na forma como foi conduzida a 

relação política das forças desta Casa. 

Por um momento, quando do afastamento do Presidente Eduardo Cunha, imaginou-se que 

iríamos restabelecer esse diálogo político das forças aqui dentro e que também iríamos nos 

encontrar com as pautas que são importantes para a nossa sociedade. Venderam para o povo 

brasileiro a ideia de que, com o impeachment da Presidente Dilma, iriam resolver o problema 

com essas pautas.  
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Hoje, esses mesmos que eram a favor do impeachment - muitos deles bateram panela, muitos 

deles achavam bonito um pato amarelo na Avenida Paulista - veem-se enganados e 

decepcionados e perceberam que foram vítimas de um verdadeiro estelionato, que foi cometido 

dentro desta Casa e na política brasileira. Houve um estelionato! O número de desempregados 

no Brasil aumentou de 11 milhões para quase 14 milhões. 

A lei que trata da famosa reforma trabalhista foi aprovada por este Congresso a mando do 

Governo e dos grandes empresários nacionais. Já estamos vendo o início das consequências 

dela.  

Recentemente, Deputada Luana Costa, eu estive em um restaurante em São Luís, e um 

garçom de lá me disse: "Deputado, este mês, no ganho real, eu já vou perder 350 reais em 

relação ao que eu ganhava de salário, por causa da nova conta e da nova relação que está 

estabelecida entre empregado e empregador e entre empregador e empregado". 

Quem dizia que a reforma trabalhista era para defender e gerar mais emprego verá - Deus, o 

tempo e todos vão ver. A Caixa Econômica Federal acabou de anunciar que não fará mais 

concurso público e que, a partir de novembro, vai começar a contratar terceirizados, inclusive 

para a sua atividade fim, a atividade de caixa e de escriturário. A Caixa é um banco cujo sócio 

majoritário é o poder público, é o Governo, e ela deveria promover o progresso do País e 

incentivar o seu desenvolvimento. 

Então, nós temos vários exemplos de que este Governo vem retrocedendo em relação a toda a 

pauta verdadeiramente ansiada pelos trabalhadores. Ao longo de toda a sua construção 

política, o Governo atendeu simplesmente a um lado, o lado do especulador, do banqueiro, de 

quem tem mais. Prova disso foi a PEC 55/16, que congelou, sim, o dinheiro da educação e da 

saúde. O discurso do Governo era de austeridade, de que tinha que se organizar, gastar 

menos, gastar só o que tem. 

Ao mesmo tempo, o Governo apresenta um novo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, 

que todos sabem que foi generoso até demais. Inclusive, pedagogicamente, esse não foi um 

exemplo bem dado para mostrar quem é que anda correto ou que paga bem.  

Da forma como o REFIS foi feito, ficou óbvio que houve muitos gestos do Governo para 

determinadas categorias e corporações deste País justamente para atender a interesses que 

estavam representados aqui, os mesmos interesses que estão sendo atendidos com reformas 

importantes, como a da Previdência. 

O Governo acabou de ter uma derrota importante na semana passada. Aqui, não houve clima 

de vitória para eles. Na transmissão ao vivo da sessão, cada Deputado deu o seu voto para 

aceitar ou não a denúncia e teve a oportunidade de dizer o que pensa à sociedade. 

Quando saiu o resultado, obviamente o Governo ficou triste, porque não atingiu o número 

constitucional para fazer qualquer outra reforma. O Governo descobriu que a partir de agora 

não tem os seus 308 votos, por exemplo, para aprovar uma reforma da Previdência.  

O Governo ficou a descoberto. Dizia-se que a Oposição era só de 100 Deputados, mas, 

somados agora com os votos "não" e com as "abstenções", chega-se a praticamente 50% 

desta Casa - com Deputados de Oposição que combatem este Governo golpista e Deputados 

que hoje têm vergonha e que não querem estar colados a este Governo, que já era para ter 

acabado.  
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Eu conversava com um Deputado da base do Governo, de um Estado vizinho ao meu, e S.Exa. 

dizia que este Governo é pior do que um bode fedorento na sala. Não adianta tirar, porque o 

odor vai continuar. E é assim que este Governo está: fedendo.  

As pessoas não se conformam com o argumento apresentado nesta Casa de que, em nome da 

estabilidade política e do emprego, deve-se deixar para investigar uma séria denúncia de 

corrupção depois que acabar o mandato.  

Meus amigos, ninguém está acima da lei! Ninguém pode estar acima dela! Se há uma 

denúncia, ela tem que ser investigada imediatamente. E isso era o que queríamos fazer.  

Vou conceder um aparte ao nosso sempre Líder, amigo da Bahia, o Deputado Daniel Almeida, 

que com certeza também vai dar a sua contribuição.  

O Sr. Daniel Almeida - Deputado Weverton Rocha, parabenizo V.Exa. pelo pronunciamento, 

chamando atenção para aquilo que o Brasil inteiro e o mundo acompanham. Este é um 

desgoverno, que envergonha o Brasil e os brasileiros. É um Governo que não tem legitimidade 

e que faz uma agenda contra os interesses nacionais, dilapidando a nossa economia, 

destruindo a economia nacional, desindustrializando o Brasil. Como V.Exa. bem lembrou, 

quando eles se mobilizaram para dar o golpe parlamentar, diziam que, no dia seguinte, o Brasil 

entraria nos rumos. É uma farsa o que tem acontecido, é uma tragédia. Eu estava vendo aqui, 

Deputado Weverton, os números da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que 

diz que, nos últimos 3 anos, 2,5 milhões de pessoa perderam a ocupação no Brasil. Desses 2,5 

milhões, 69% estão no Nordeste, com 1,5 milhão, e 875 dessas pessoas estão na área rural da 

nossa região. Quer dizer que de cada dois brasileiros que perderam a ocupação um é 

nordestino e é provável que seja trabalhador rural. Num período de seca que dura 5 anos, não 

tem como essas pessoas terem uma renda. E o que o Governo faz? Retira o financiamento do 

Bolsa Família. Esses mesmos dados revelam que 143 brasileiros retornaram ao Bolsa Família, 

deixaram de ter qualquer ocupação e qualquer renda e retornaram ao Bolsa Família. Esse é o 

resultado deste Governo. Por isso, a voz é cada dia mais forte: Fora, Temer! Diretas já! 

Parabéns a V.Exa. 

O SR. WEVERTON ROCHA - É muito oportuna a fala de V.Exa., Deputado Daniel Almeida, 

porque só o Governo ou quem faz parte dele é que acha que este Governo está bem e que o 

povo brasileiro está satisfeito. A única argumentação concreta que eles fazem é colocando a 

culpa no Governo anterior, eles que falaram tanto que resolveriam o problema do Brasil.  

Agora, o povo começa a perceber o quanto foi enganado, porque estão aí as sucessivas 

tentativas, uma atrás da outra, de tentar acabar com investigações importantes, como a da 

Lava-Jato, quando líderes importantes deles estão sendo pegos em grampos.  

Detalhe: essa denúncia que nós votamos aqui não foi inventada pela Oposição. A denúncia foi 

encaminhada a esta Casa por duas instituições importantes e respeitadas pela sociedade, que 

são o Ministério Público e a Polícia Federal. 

Não há como se dizer que a Oposição está trabalhando para "o quanto pior, melhor". Pelo 

contrário, nós aqui temos responsabilidade. Desde que esse Governo golpista assumiu, em 

vários momentos nós apoiamos algumas pautas por entendermos que eram necessárias para 

não parar o Brasil. Então, eles não podem em momento algum nos culpar pelo fracasso desse 

Governo. Eu até falava há alguns meses que chegamos a momentos em que não 

precisávamos nem fazer mais oposição, porque eles mesmos a faziam para nós - são tão ruins, 

que eles mesmos começaram a se autodestruir.  
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O Presidente golpista Temer teve uma grande chance de montar um Governo de alto escalão 

com pessoas de total responsabilidade, que estivessem longe de qualquer tipo de mácula, que 

estivessem acima de qualquer discussão, para ajudar a tocar o País. Mas, pelo contrário, ele 

colocou ali um monte de comparsas, colocou ali um monte de pessoas investigadas. Agora, ele 

não sabe mais o que fazer. Primeiro, ele não tem mais como abandoná-los, com medo 

inclusive de delação; segundo, porque agora já se sabe que está num ponto sem volta.  

Enfim, é um verdadeiro descompromisso para com a sociedade não aceitar de vez essa 

denúncia. Espero que venha a segunda denúncia. Aqui em Brasília é lenda urbana, todos 

sabem, que a Procuradoria-Geral da República está preparando a segunda denúncia, que, pelo 

que dizem , vem muito mais grave do que a primeira, com mais situações que precisam ser 

agregadas.  

Nós vamos fazer esse trabalho de conscientização para que, desta vez, Deputados que não 

tiveram essa sintonia com a população possam se sintonizar com ela votar com a população. 

Eu gostaria de dar um aparte ao nosso colega do Rio Grande do Sul, o Deputado Afonso 

Motta. 

O Sr. Afonso Motta - Deputado Weverton Rocha, companheiro que, para o nosso orgulho, para 

a nossa honra, lidera a bancada do PDT na Câmara Federal, quero dizer, em primeiro lugar, do 

nosso reconhecimento pelo trabalho, pela competência, pela sua capacidade no exercício do 

mandato exemplar que, nós temos certeza, honra o Estado do Maranhão, que V.Exa. 

representa nesta Casa, e honra o Brasil. Num momento em que V.Exa. faz a defesa da 

democracia no seu pronunciamento, em que V.Exa. faz a defesa do povo brasileiro, porque 

mais de 80% da população desejavam a apreciação da denúncia, a investigação contra o 

Presidente Michel Temer, V.Exa. traz a presença permanente neste plenário, que todos nós o 

fazemos, com muito orgulho também, do legado trabalhista. O legado de Leonel Brizola, de 

João Goulart, a inspiração de Getúlio Vargas, que propuseram mudanças, reformas, 

implementaram reformas, reformas legítimas, quando tinham a plena governabilidade, quando 

tinham a plena sintonia com o povo brasileiro. E é isso que neste pronunciamento, que V.Exa. 

faz no Grande Expediente, com toda a sua competência, com toda a sua vibração, com toda a 

sua coragem, V.Exa. testemunha ao povo brasileiro, este povo que, sem dúvida nenhuma, vem 

sendo humilhado pelo Parlamento brasileiro, este povo que merece a democracia, merece a 

liberdade, e que todos nós temos a responsabilidade de defender. Almejamos melhoria na vida 

das pessoas e desenvolvimento. Parabéns, Líder Weverton Rocha. 

O SR. WEVERTON ROCHA - Obrigado, Deputado Afonso Motta, da bancada do PDT do nosso 

Estado do Rio Grande do Sul, que tanto nos orgulha pela sua brilhante atuação. Nós temos 

aqui sempre essa clareza. Em todos os momentos difíceis, como eu falava no início do meu 

pronunciamento, nós tivemos aqui sempre um lado. E esse nosso lado político anda de cabeça 

erguida em qualquer canto do País. As pessoas, às vezes, podem até não concordar com as 

nossas posições, mas sabem que nossas posições são coerentes e têm princípio. Nós temos 

um partido que tem história, uma história que nunca abandonou o trabalhador brasileiro, nunca 

abandonou o aposentado, nunca abandonou as pessoas.  

O Brizola já dizia: "Na dúvida, fique do lado do povo". E nós sempre fizemos isso aqui. E não é 

porque estamos achando que está muito bom porque, por exemplo, noventa e pouco por cento 

da população querem fora o Temer. Pelo contrário! Lá atrás, quando também quase 70% 

queriam o impeachment, nós tivemos a coragem de dizer que não era o momento, que remédio 

para Governo, se por acaso estiver ruim, é o voto. A democracia nos permite isto: a cada 4 

anos mudar ou renovar o Governo.  
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Aquele golpe que estava sendo dado aqui pela quadrilha que o Sr. Eduardo Cunha comandou, 

todos agora estão vendo que não era porque o Governo estava ruim. Queriam montar uma 

estrutura de poder para simplesmente usurpar direito dos nossos trabalhadores e dos nossos 

aposentados. 

Concedo um aparte ao querido colega e vizinho Deputado Edmilson Rodrigues, do nosso 

Estado do Pará. 

O Sr. Edmilson Rodrigues - Maranhão e Grão-Pará estão juntos aqui. Pelo seu brilhantismo 

intelectual e também pela sua brilhante oratória, V.Exa. se constitui em um grande educador 

popular. E o quanto é importante a sua presença na tribuna, porque a audiência na TV Câmara 

é qualificada. Nós nos sentimos representados com a sua fala, porque, neste momento, 

mesmo não podendo festejar a pífia votação que inviabilizou a investigação do Temer, a 

bancada governista - apoiada pelo grande capital financeiro, pelas grandes corporações, pelos 

beneficiários dessa compra bilionária de votos - está articulada e tenta construir uma pauta 

para ludibriar o povo, para dizer que, afinal de contas, já passou, ele não vai ser mais 

investigado. Será! Nesses últimos dias um articulista publicou: "Eu achei que não haveria 

nenhuma denúncia mais forte do que um Deputado, empresário do Sul do País, correndo 

assustado com uma mala abarrotada de dinheiro. Era apenas uma parcela de 500 mil, que 

seria semanal, durante 25 anos". Ele diz: "Há algo mais grave!" Porque corre agora essa 

versão de que haverá uma denúncia mais grave. Diz ele: "Será que tem alguma testemunha de 

que o Temer engasgou a Madre Teresa de Calcutá?" Brincadeira à parte, realmente é 

necessário que o Ministério Público continue a cumprir o seu papel Nós assumimos, mas a 

maioria, infelizmente, não assumiu o compromisso com o povo, assumiu o compromisso em 

manter um Presidente que está destruindo a dignidade do nosso povo. Então, quero 

parabenizá-lo, fazendo uma referência ao Deputado Afonso Motta e ao PDT, dizendo que 

tenho certeza que o seu partido, pela sua história, está solidário aos cientistas e estudantes de 

pós-graduação do Brasil, que, a partir de setembro, terão suspenso o pagamento de suas 

bolsas por conta do corte do contingenciamento dos recursos nas universidades, da educação 

em geral, e dos programas de pesquisa financiados pelo CNPq, o que atingirá mais de 100 mil 

pesquisadores brasileiros numa verdadeira agressão à soberania nacional. Não há país livre 

sem autonomia científica e tecnológica. Parabéns. 

O SR. WEVERTON ROCHA - Deputado Edmilson Rodrigues, V.Exa. fez aqui um brilhante 

aparte. Nós temos a clareza que este Governo está desmontando todas as políticas públicas 

de inclusão que nós ajudamos a construir não só na área da educação, mas em todas. Na área 

social, pega-se aí um programa importante como o Programa Bolsa Família, que ajudou a 

acabar com a fome no País. E só é contra o Bolsa Família quem não conhece de verdade o 

que é passar fome e passar necessidade nesse sertão e nesses interiores, rincões pobres do 

País. 

Nós sabemos o que é o Programa Minha Casa, Minha Vida, a importância de se dar dignidade, 

de dar uma moradia digna à família que não tem condição de ter a sua própria moradia. 

Enfim, são inúmeros programas que estão aí sendo desarticulados, engessados, o que iremos 

continuar denunciando, porque é um absurdo o que estão fazendo. 

Concedo um aparte à nobre Líder do PCdoB, a Deputada Alice Portugal. 

A Sra. Alice Portugal - Deputado Weverton Rocha, quero apenas dizer do brilhantismo da sua 

atuação nesta Casa, da clarividência da sua opinião e da sua forma de agir absolutamente 

concatenada com os interesses do povo do Maranhão e de todo o Brasil. A sua caminhada ao 

lado do Governador Flávio Dino tem feito do Maranhão um Estado mais justo. As escolas de 
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palha estão desaparecendo, as crianças estão tendo possibilidade de receber uma educação 

mais justa. V.Exa. faz parte dessa obra de restauração do Maranhão. O Estado foi 

lamentavelmente escravizado por uma oligarquia violenta, que durante mais de 40 anos, 

revezando seus próceres no Governo, fez com que o Maranhão fosse para o rodapé dos 

índices sociais e econômicos no Brasil. Quero lhe dar meus parabéns. A bancada do PCdoB 

reconhece sua atuação. Ter parceiros como V.Exa. é ter companheiro certo para resgatar a 

democracia em nosso País. Fora, Temer! Diretas já! Parabéns pelo seu mandato. 

O SR. WEVERTON ROCHA - Obrigado, Deputada Alice Portugal, Líder da bancada do PCdoB. 

Nós temos uma grande tarefa no Maranhão, de construção mesmo, de inclusão, no momento 

mais difícil que o Brasil está vivendo. Assisti agora há pouco a um telejornal - tirei uma foto e 

vou publicá-la na rede social - que mostrava a manifestação dos servidores do Rio de Janeiro 

por salários atrasados. Está o caos no Rio de Janeiro. A saúde está totalmente quebrada, os 

policiais militares não recebem pagamento e os servidores públicos estão com salário 

atrasado. No Maranhão, os servidores públicos estão com os salários em dia. Em todos os 

cantos do Estado existe uma obra, existe um programa, existe uma política pública concreta. 

O Governador Flávio Dino e os Prefeitos têm enfrentado a crise, têm ido para as ruas 

conversar com a população. Estão trabalhando, pois não é fácil o momento que nós estamos 

vivendo. 

Tenho a honra de conceder um aparte ao nosso colega Deputado Bebeto, da Bahia.  

O Sr. Bebeto - Obrigado, Deputado. Faço este aparte para parabenizar V.Exa. e dizer que a 

leitura que V.Exa. faz deste processo de crise que o Brasil enfrenta é absolutamente 

atualizada. Mais do que isso: V.Exa. tem sido, nesta Casa, um Deputado que honra o mandato 

que lhe foi conferido pelo povo do Maranhão. Esse é um motivo de muito orgulho para todos 

nós nordestinos. O que vemos nesta Casa é um jovem intrépido politicamente, que analisa os 

temas nacionais, que não descuida dos interesses da sua região e se coloca como um 

Parlamentar que associa o seu mandato a uma agenda da própria sociedade, o que não 

poderia ser diferente. Este lúcido pronunciamento que V.Exa. faz não é somente sobre a crise 

política, mas também sobre o momento que nós atravessamos, em que o Presidente afunda na 

corrupção. O seu entorno vive em uma corrupção. E mais do que isso: nós vivemos uma 

agenda de regressão social do direito da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Agora, 

estamos assistindo ao próprio Ministro da Fazenda dizer que, para manter a meta fiscal, 

poderá aumentar impostos, dentre eles o Imposto de Renda, que terá uma alíquota para até 

35%. Isso é um massacre contra a sociedade brasileira! Na certa, o aumento de impostos é 

para continuar garantindo benesses àqueles que foram, nesta Casa, cúmplices do Sr. Michel 

Temer, que votaram favoravelmente à sua manutenção, contra os interesses do povo 

brasileiro. Portanto, quero parabenizar V.Exa. e dizer da nossa alegria de ter, nesta Casa, um 

Deputado da estatura intelectual e da condição moral de V.Exa.  

O SR. WEVERTON ROCHA - Obrigado, Deputado Bebeto, do PSB da Bahia.  

Concedo um aparte ao colega Deputado Dagoberto Nogueira, do Mato Grosso do Sul.  

O Sr. Dagoberto Nogueira - Sr. Deputado, como todos os outros pares que já usaram desta 

tribuna, quero inicialmente reconhecer a sua liderança, o papel que V.Exa. cumpre nesta Casa, 

o orgulho que o seu Estado deve ter de um Parlamentar do seu naipe aqui, que engrandece 

muito esta Casa, e o alerta que V.Exa. faz à nossa sociedade. Agora mesmo, estávamos 

reunidos sob sua liderança, discutindo a estratégia de como vamos nos comportar nessa 

questão das novas votações. O povo brasileiro precisa entender isso. O argumento que se dá 

aqui é o de que o Brasil precisa continuar se desenvolvendo, como se nada estivesse 
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acontecendo, como se tivéssemos credibilidade interna e externa, como se o Brasil estivesse 

se desenvolvendo e os índices estivessem melhorando. No entanto, não há nada disso. Não há 

índice melhorando, o desemprego aumenta, a nossa credibilidade externa diminui, está tudo 

ruim. Criou-se uma expectativa de melhora no início, e as pessoas acreditaram que se poderia 

mudar, mas esse povo que está aí se juntou com o que tinha de pior neste País. Parece que 

reuniram todos os bandidos de uma vez só e colocaram no Ministério para administrar e 

derrubar o nosso País. Concluo cumprimentando V.Exa. pelo alerta que faz à sociedade, 

fazendo esse resumo de tudo que estamos passando. Nós vamos continuar seguindo a sua 

liderança. 

O SR. WEVERTON ROCHA - Peço aqui a aquiescência do nosso Presidente Cabo Sabino 

para eu falar por mais 1 minuto. 

Primeiro, muito obrigado aos colegas Deputados que aqui fizeram apartes e deram as suas 

contribuições. Quero dizer a V.Exas. que temos tido a vigilância permanente do momento que 

estamos vivendo aqui dentro desta Casa e da nossa atuação. 

Já estou no meu segundo mandato e, desde o início, tinha apenas a convicção clara de que 

meus únicos patrões são o povo do Maranhão e o povo brasileiro, a quem devemos dar 

satisfação. 

E tenho certeza de que, se depender do PDT, se depender da nossa atuação política, se 

depender da luta de cada um de nós, não iremos deixar que retirem o direito dos nossos 

aposentados. Iremos lutar contra a votação da reforma da Previdência e, na próxima denúncia, 

iremos lutar para afastar o Temer. 

Eu gostaria de agradecer ao Sr. Presidente e dizer que o movimento pelas diretas já cresce 

nas ruas cada vez mais, bem como o Fora, Temer. Cresce o movimento a favor das 

investigações, dizendo que nenhum cidadão, inclusive o Presidente da República, está acima 

da lei. Se o Presidente cometeu algum erro, que seja investigado. Assim como todos têm 

direito à ampla defesa, que ele o tenha também. 

Portanto, o PDT vai se manter nessa trincheira. Nós iremos continuar aqui dizendo "não" a 

qualquer retirada de direito, "não" a qualquer possibilidade de acabar com a aposentadoria do 

nosso trabalhador. A nossa juventude mais do nunca precisa ter a esperança de que é 

possível, sim, construir um Brasil melhor, construir um Brasil em que todos nós possamos 

acreditar na boa política.  

A boa política se faz com o enfrentamento, com o debate amplo, com o debate transparente, 

com posições que não são apenas do PDT, do Deputado Weverton Rocha, do Deputado 

Dagoberto Nogueira ou de cada Deputado que aqui falou, mas posições que são do Brasil, 

posições que nos ajudam. 

Ouvirei, na sequência, o Deputado Pompeo de Mattos.  

Aproveito que o Presidente é do PDT para pedir-lhe que me conceda mais 1, 2 ou 3 minutos. 

O Sr. Pompeo de Mattos - S.Exa. vai nos conceder um tempo generoso, que me permita dizer 

que nós do PDT temos um orgulho muito grande de V.Exa., Deputado Weverton Rocha. Sei 

que esse é o sentimento do povo do Maranhão pelo excelente Deputado que aquele Estado 

emprestou ao Brasil. Nós do PDT generosamente o recebemos e o conduzimos à condição de 

nosso Líder da bancada do PDT. Seu trabalho V.Exa. o faz com maestria, com sabedoria, com 

galhardia, com compromisso, com firmeza e com postura. Poucos Deputados têm essa firmeza 

que V.Exa. tem e também a coragem cívica, a tenacidade, a disposição, a garra, a firmeza, 
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essas coisas que norteiam a sua posição. V.Exa. tem nos liderado aqui neste Parlamento com 

grandeza. Eu tenho orgulho, como gaúcho, de poder dizer isto: sou liderado por um 

maranhense da sua estirpe, da sua estatura. E, para encerrar, Presidente, quero dizer que o 

debate que V.Exa. traz à Casa é presente, momentoso e circunstancial. É imprescindível que o 

Parlamento faça esse de debate para que tenhamos bem clara a compreensão de quem nós 

somos, de onde viemos, onde estamos, por onde passamos e, fundamentalmente, para onde 

vamos. V.Exa. sinaliza bons caminhos para o PDT, para a política brasileira e para o nosso 

querido e amado Brasil. Muito obrigado, Deputado Weverton Rocha.  

O SR. PRESIDENTE (Dagoberto Nogueira) - Deputado Weverton Rocha, para concluir. 

O SR. WEVERTON ROCHA - Obrigado, Deputado Pompeo de Mattos, V.Exa. não tem noção 

da importância de sua fala. Primeiro, porque veio um filme à minha cabeça. Eu vim da 

Juventude Socialista do PDT. No próximo final de semana, receberemos o Congresso Nacional 

da Juventude do PDT, em São Luís, onde nós estamos estimulando os jovens a vir para 

política e participar. Então, fui presidente do movimento estudantil à época e hoje estou aqui 

como Deputado Federal e Líder do único partido da minha vida. Hoje eu não sou Líder de 

V.Exas., eu sou liderado por V.Exas., porque eu aprendo com os Deputados Dagoberto, 

Pompeu, Afonso, André, com todos, claro, sob a Liderança desse nosso grande Líder que é o 

Presidente Carlos Lupi e do Manoel Dias, que nos ajudam a conduzir tão bem o nosso partido 

e a nossa bancada. 

Que Deus abençoe este Parlamento e dê juízo aos Deputados, para que aceitem a denúncia 

dizendo "Fora, Temer!" 

Muito obrigado.  
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O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputado Dagoberto 

Nogueira, que presidente esta sessão, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, prezado público que 

assiste à TV Câmara, lamentavelmente, na semana passada, esta Casa resolveu arquivar a 

denúncia contra o Sr. Michel Temer, de cujos crimes a Nação inteira tomou conhecimento por 

meio da divulgação da conversa que teve com o Sr. Joesley Batista. 

Tão logo deu resultado, o próprio Temer e o Henrique Meirelles disseram que agora o Governo 

quer retomar o tema da reforma da Previdência nesta Casa, uma reforma que não é uma 

reforma. Na realidade, é um desmonte do Estado de bem-estar social, derivado da Constituição 

de 1988, que vai fazer com que muitas pessoas não consigam mais sequer se aposentar, vai 

arrochar o valor das aposentadorias de todos os que vierem a se aposentar pelas novas regras 

e vai retardar o momento da aposentadoria para aqueles que conseguirem se aposentar. 

Só a título de exemplo, se essas regras já estivessem em vigência em 2015, quando já temos 

os dados do anuário estatístico da Previdência Social, 79% das pessoas não se aposentariam - 

isso é para ver o tamanho do estrago que essa proposta representa. 

Nesta semana, tecnocratas do Governo, dentre os quais o Sr. Dyogo Oliveira, Ministro do 

Planejamento, e um funcionário da Casa, o Sr. Leonardo Rolim, ambos obviamente altamente 

qualificados enquanto formação profissional, acadêmica, mas obviamente com enormes 

divergências em relação ao que dizem, vieram a público - está nos jornais de hoje - dizer que o 

Governo gasta 56% das despesas primárias com Previdência.  

Para quem ouve isso, parece que o Governo gasta 56% do seu orçamento com Previdência 

Social, o que não é verdade. O Governo gasta 23% a 24% do seu orçamento com a 

Seguridade, não é nem com a Previdência, mas com saúde, previdência e assistência social. 

Quando eles dizem 56% das despesas primárias, já querem naturalizar que a despesa 

financeira não pode ser discutida, porque 48% do orçamento da União é despesa financeira, 

vale dizer, despesa com juros e serviços da dívida. 

Eles querem agora naturalizar que a sociedade brasileira não possa discutir o conjunto do 

Orçamento da União. Ora, a despesa primária é que tem que ser discutida, a despesa 

financeira não, já que 56% da despesa primária são despesas com a Previdência Social. 

Então, esses tecnocratas começam a vender dados que tentam enganar a população. Eu vou 

repetir aqui: 23% a 24% do Orçamento da União são gastos com seguridade social - saúde, 

previdência e assistência social. 

Não venham tentar enganar a população dizendo que 56% do Orçamento é gasto com a 

Previdência Social! Nós haveremos de discutir isso e de derrotar essa proposta de reforma da 

Previdência, a fim de discutir o futuro da Previdência com uma regra progressiva de 

contribuição, de forma que quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 



 

1732 
 

207.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 09/08/2017-15:14 

Publ.: DCD - 8/10/2017 - 78 CAETANO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra o pretendido aumento, pelo Governo Michel Temer, da carga tributária para aos 

contribuintes brasileiros. Rejeição da proposta governamental de reforma previdenciária. 

Repúdio ao impedimento pelo Prefeito Municipal de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
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O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, povo brasileiro, o Governo ilegítimo de Michel Temer, depois de acabar com os 

direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, agora quer acabar com a aposentadoria e 

aumentar impostos em nosso País. É isso mesmo. A nova maldade do Governo de Temer é 

aumentar impostos. 

Vejam bem os senhores algumas das medidas que voltaram à mesa de discussão do Governo 

Temer: criação de uma nova alíquota de Imposto de Renda para pessoa física, que poderia 

variar de 30% a 35% para salários acima de R$ 20 mil; cobrança de imposto sobre dividendos, 

rendimentos de empresas que declaram o lucro presumido; revisão das desonerações; regimes 

especiais, como o REINTEGRA, que concentra os benefícios em um pequeno número de 

empresas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um verdadeiro absurdo o que esse Governo quer 

fazer em nosso País. Perdeu totalmente a vergonha! Já não basta arrancar todos os direitos da 

classe trabalhadora, agora quer fazer o povo pagar mais imposto! 

Eu quero deixar muito clara aqui a minha posição para o povo brasileiro: eu votei contra a 

terceirização, votei contra a reforma trabalhista, vou votar contra a reforma da Previdência e 

vou votar contra o aumento de impostos. 

Todos vocês viram a minha luta aqui neste plenário no dia da votação da denúncia contra 

Temer: eu votei pelo afastamento do Presidente ilegítimo; eu vibrei neste plenário com os 

Deputados e as Deputadas que acompanharam esse voto contra Temer; ao mesmo tempo, Sr. 

Presidente, eu sofri muito neste plenário quando via Parlamentares votando para safar Temer, 

votando a favor de Temer e contra o povo. 

Eu quero reafirmar a minha luta. Eu continuo na luta e tenho certeza de que nós haveremos de 

ganhar! O povo brasileiro, único, jamais será vencido! Vamos para as ruas, vamos protestar e 

vamos dizer "não" a este Governo ilegítimo e a todas as maldades que ele está patrocinando! 

Nós vamos ganhar, porque o povo brasileiro está contra esse Governo de Temer, o povo 

brasileiro não aceita a imposição de novos impostos, nem aumento de alíquotas de imposto 

para a Nação brasileira, tão sofrida e tão pisoteada por esse Governo. 
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O povo brasileiro não aceita, em hipótese nenhuma, a reforma da Previdência, assim como o 

povo baiano não aceita a postura do Presidente ilegítimo Temer e do Prefeito de Salvador, 

ACM Neto, do DEM da Bahia, de impedir que o empréstimo de 600 milhões de reais seja 

aprovado pelo Banco do Brasil, sendo que, como disse muito bem o Deputado Nelson 

Pellegrino, o Governo do Estado da Bahia está com as suas finanças em dia e pode muito bem 

tomar esse empréstimo. ACM faz isso porque está com medo, porque sabe que, em 2018, vai 

levar outra surra e Rui Costa será reeleito. 

Nós estamos aqui para denunciar o Presidente ilegítimo e exigir que libere o empréstimo para a 

Bahia. 

Nós não estamos pedindo um benefício do ponto de vista pessoal. É uma ajuda para o povo 

baiano, através do Governo do Estado, que tem condição de arcar com as suas 

responsabilidades. Muitas estradas estão por fazer. Aliás, há diversas coisas por fazer. O 

Governo da Bahia faz uma boa gestão - organizou as finanças, se planejou no Estado -, mas 

precisa desse financiamento, e nós esperamos que o Governo de Temer libere pelo menos 

isso para a Bahia. 

Por isso, eu digo aqui, Sr. Presidente, "não" ao aumento dos impostos; "não" à reforma da 

Previdência! 

Fora, Temer 

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

quero dizer ao povo brasileiro que esta é a situação: há 16 milhões de desempregados no País 

sob o Governo Temer, que tem a aprovação de apenas 5% da população brasileira. 

Ele, no lugar de olhar para o povo, faz uma reforma da Previdência que vai prejudicar muita 

gente. Mesmo quem começou a trabalhar cedo vai ter que se aposentar muito tarde. 

Sr. Presidente, gostaria que o programa A Voz do Brasil divulgasse a nossa preocupação 

quanto a este Governo. Se não tem responsabilidade nem com ele mesmo, imaginem se vai ter 

com o povo desta terra. 

Enquanto é tempo, fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Atendo o pedido para que o discurso de V.Exa. seja 

divulgado no programa A Voz do Brasil. 
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Denúncia de empenho de emendas orçamentárias individuais não cadastradas nos Ministérios. 
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O SR. MARCON (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, em primeiro lugar, quero fazer uma denúncia sobre a compra de votos que o 

Governo fez na semana passada. 

Para se empenhar qualquer produto do Governo, é preciso ser cadastrado. O Governo 

empenhou emendas de Deputados as quais não estavam cadastradas nos Ministérios. O ofício 

que o Deputado enviou para o Governo serviu simplesmente para empenhar dinheiro. 

Para os amigos é festa. Para os amigos é churrasco de picanha. Para os adversários é espeto 

no lombo, como eu tenho sempre dito desta tribuna. Isso significa que neste País existem dois 
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tipos de brasileiro: o brasileiro que nasceu amigo desse Presidente e o brasileiro que, para 

mim, é sério e trabalhador. Para mim, são todos iguais, sob o rigor da lei.  

Isso tem que acabar! Tem que acabar a forma de o Governo beneficiar, com dinheiro público, 

alguns, diferentemente do que faz com outros. Ou somos todos iguais, como diz a lei, ou temos 

que ver de outra forma o que este Governo está fazendo com o dinheiro público. 

Empenhar dinheiro sem ser cadastrado no Sistema de Convênios - SICONV? Empenhar só 

porque é amigo do rei, só porque faz parte desse Governo golpista, corrupto, sem voto, como 

disse o Ministério Público Federal? 

Para mim, esse tipo de Governo faz hora. Por mim, ele teria sido afastado na semana passada. 

Está na hora de esse Governo ter caráter! Está na hora de esse Governo dizer que todos os 

brasileiros são iguais, e não discriminá-los, como estão sendo discriminados. 

Onde é que se viu empenhar emenda que nem cadastrada foi! É uma brincadeira com o 

dinheiro público! É uma discriminação contra o povo brasileiro! Quem é amigo do rei é tratado 

de uma forma; para quem é adversário, não tem jeito, não tem vez. O dinheiro é para os 

amigos. 

Portanto, a Mesa tem que tomar uma posição sobre este assunto, porque isso é uma 

vergonha. 

A outra questão diz respeito à reforma da Previdência. As pautas amargas vão vir contra o 

povo brasileiro. A reforma da Previdência é uma das mais amargas. O povo tem ir às ruas e 

pressionar os Deputados. Os Deputados que votaram favoravelmente à reforma trabalhista, 

para acabar com a CLT, são os mesmos que votaram pela permanência desse Presidente. E 

eles vão votar favoravelmente à reforma da Previdência! 

Eu vou votar contra a reforma da Previdência porque quero que meu povo se aposente em 

vida, não quando já estiver no cemitério. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz 

do Brasil. 

Muito obrigado.  
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Divergência entre o posicionamento do Presidente da República, Michel Temer, e o do 

Presidente da Casa, Deputado Rodrigo Maia, no tocante à votação da proposta de reforma 

previdenciária. Tópicos defendidos pelo orador no processo de reformulação da Previdência 

Social.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

precisamos deixar registrada uma dubiedade de posições. O Presidente Michel Temer disse 

querer votar a reforma da Previdência desidratada, estabelecendo limite de idade e uma regra 

de transição. Já o Deputado Rodrigo Maia, mais realista do que o rei, disse querer votar tudo 

do jeito que está. Então, não dá para entender! Primeiro, eles têm que se acertar. 

Logicamente, não pode Rodrigo Maia, como Presidente da Casa, ser o representante do 

Governo na reforma da Previdência dentro da Câmara dos Deputados. S.Exa. tem que manter 

a imparcialidade. 

Na verdade, uma parcela de pessoas não concorda com essa proposta da maneira como ela 

está. Essa é a nossa razão. Nós queremos uma regra de transição total; garantia da pensão 

integral; possibilidade de acúmulo de pensão e aposentadoria. Há, ainda, a questão da 

aposentadoria por invalidez e a aposentadoria de risco, que pretendemos criar. Essa, sem 

dúvida nenhuma, é a solução. 

Portanto, é a Casa que tem que decidir; não é nem Michel Temer nem Rodrigo Maia. 
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Deputados, antes da votação do pedido de autorização de abertura de ação penal por crime 
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comum contra o Presidente Michel Temer, muitos Deputados da base do Governo, inclusive o 

Relator, afirmaram que não havia clima para a votação da reforma da Previdência. 

Eis que, ato contínuo, o Governo Michel Temer, que parece ser devedor dessa agenda do 

golpe, portanto, sobrevive de entregas, e uma delas é a previdência dos brasileiros, volta à 

carga novamente com o discurso de retomada da reforma da Previdência. 

Quero dizer que sou radicalmente contra a reforma da Previdência, ela não vai resolver o 

problema da Previdência no Brasil, muito menos da Seguridade. Essa reforma visa apenas tirar 

a aposentadoria e a pensão dos brasileiros e das brasileiras para drenar recursos para o 

pagamento da dívida. 

Portanto, vamos lutar neste plenário para derrotar essa proposta. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 
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Sumário 

Esclarecimento acerca do projeto de lei em tramitação na Casa sobre o direito à identidade de 

gênero. Críticas ao Governo Michel Temer e ao Governo do Distrito Federal. Desempenho da 

Frente Única de Enfermagem, criada no Distrito Federal.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu 

penso que as pessoas têm que conhecer as matérias que tramitam nesta Casa. 

É preciso assegurar os direitos das pessoas trans, das pessoas que sentem que o corpo não 

lhes pertence, que o corpo não corresponde à sua identidade de gênero. Essas pessoas trans 

hoje têm um olhar muito especial da própria ONU, e mesmo aqui no Entorno de Brasília, e em 

outros lugares do Brasil, nós temos o chamado Projeto Transformação.  

É preciso eliminar esse sofrimento. É preciso que haja o direito à identidade de gênero. Esse 

projeto de lei a que se referiu o colega, chamado de Lei João Nery, lembra um homem trans 

que teve, literal e formalmente, que abrir mão da sua existência para poder ser como é, ou 
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seja, considerou-se uma pessoa formalmente morta, para poder surgir como é, porque não 

nasceu no corpo que estava em consonância com a sua identidade de gênero.  

É preciso reconhecer um sofrimento. E penso que o sofrimento do outro não pode ser 

ignorado, como o sofrimento de uma mulher trans que dizia que não conseguia se olhar no 

espelho, que apenas olhava os seus olhos, porque aquele corpo não lhe pertencia, não 

correspondia à sua identidade de gênero. Essas pessoas têm direito ao nome social - e muitos 

já o utilizam - e inclusive ao registro civil, porque o nome é como queremos ser chamados, é o 

que nos identifica. E esse nome não pode representar um sofrimento.  

Este projeto que tramita na Casa assegura a adolescentes, quando são vítimas de violência 

dentro de casa, que recorram à Defensoria Pública e tenham acesso aos processos 

transexualizadores.  

Neste Brasil, existem pessoas que, há 7, ou 8, ou 10 anos, esperam ter o corpo que 

corresponde à sua própria identidade. Neste Brasil, há um protocolo. Existem hospitais que 

fazem a cirurgia transexualizadora, com atenção multiprofissional, com protocolo do Ministério 

da Saúde, em que há atendimento feito por assistentes sociais, psiquiatras, endocrinologistas, 

cirurgiões, que vão acompanhar essa pessoa, quando fizer a hormonoterapia ou a cirurgia 

transexualizadora, se for o caso. E isso não acontece em menos de 3 ou 4 anos.  

Portanto, não vamos deturpar as matérias. Recorrer à Defensoria para que ela dê entrada a um 

processo judicial, que será decidido pelo Poder Judiciário, para que esta pessoa possa ter 

direito a ser atendida na rede de saúde e ter direito ao processo transexualizador, que pode 

não se derivar em uma cirurgia, é um direito fundamental. É um direito fundamental!  

Estamos vendo que as pessoas, na busca desesperada por um corpo que não seja uma 

agressão à sua própria identidade, utilizam-se de terapias hormonais sem acompanhamento de 

saúde, utilizam-se de silicone industrial, que vai provocar muitos danos à saúde. E quem paga 

por isso é essa lógica de que as pessoas não podem ser como são. É essa lógica que vai 

pagar por este sofrimento, o sofrimento de pessoas que muitas vezes não encontram o seu 

próprio espaço? Isso me lembra de Leminski quando diz "isso de querer ser exatamente aquilo 

que a gente é ainda vai nos levar além".  

É preciso que as pessoas entendam do que tratam as proposições. Projetos como esse já 

foram aprovados em outros países, inclusive na Argentina, para que as pessoas possam 

mudar seu nome, para que tenham direito de recorrer ao Estado quando a família é um agente 

de discriminação. Ou aqui alguém não sabe que muitas vezes é a família que expulsa de casa 

os filhos que pertencem à comunidade LGBT? Essas pessoas precisam ser acolhidas. Essas 

pessoas precisam viver sua humanidade, em uma luta que é muito transformadora, a luta pelo 

direito de amar em uma sociedade com tanta naturalização da violência. 

E nós estamos no Agosto Lilás, para nos lembrar da violência contra as mulheres, da violência 

doméstica, que se busca enfrentar com a Lei Maria da Penha; para nos lembrar de que não 

tem que haver dor em ser mulher, e que existem milhões de mulheres neste País com medo de 

voltar para casa porque serão vítimas de tortura, serão arrancadas delas mesmas todos os 

dias. E em casa nós somos nós mesmos, enquanto na rua nós somos anônimos, ninguém 

sabe quem somos. Existem milhões de mulheres neste País que não querem voltar para a 

casa.  

E falar do direito de amar é absolutamente revolucionário numa sociedade onde a violência é 

tão espetaculosa, naturalizada, e onde se constrói uma cultura do medo. Falar do direito de 
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ser, em uma sociedade que nos coisifica, que nos precifica, que nos transforma em mercadoria 

também é muito revolucionário.  

Por isso, é preciso respeitar o movimento LGBT, é preciso respeitar o direito das pessoas de 

serem como são e de buscarem ter um corpo que corresponda à sua identidade, e é preciso 

entender que nada, nada vai ser feito de forma atropelada, ou reafirmando-se uma violência, 

mas apenas acolhendo as pessoas, com respeito aos protocolos já estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. 

Venho a esta tribuna para dizer que foi construído um monstro neste País, um monstro que foi 

açulado pelas panelas, pelas manifestações do verde e amarelo, um monstro que está 

destruindo direitos.  

Nós temos hoje, na Caixa Econômica, uma determinação, ou uma orientação da direção, de se 

terceirizar a atividade-fim e transformar os contratos em temporários, que preveem menos 

direitos.  

Nós corremos o risco da privatização da INFRAERO, das usinas da CEMIG. Nós corremos o 

risco da privatização do sistema ELETROBRAS. Nós estamos falando de energia, que é vida, é 

vida! 

A vida das pessoas não pode acabar quando o sol se põe. É preciso que as pessoas tenham 

acesso à energia. Foi isso que fez o programa de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o 

Luz para Todos, sobre o qual uma senhora abordou Lula e disse: "O meu rosto tem esta cor, 

mas eu não nasci assim. Isso é a fuligem da lamparina, que acabo de jogar no lixo". 

É preciso que nós entendamos que um país só se faz justo se for um país sem desigualdades. 

O Brasil tem 500 mil pessoas esperando para ser atendidas pelo programa Bolsa Família. A 

fome voltou a fazer parte da realidade brasileira. 

Saudade de Betinho! Saudade de Betinho, que disse que era preciso acabar com a fome e dar 

autonomia às pessoas! Isso está sendo destruído por este Governo, que é completamente 

curvado e sabujo do rentismo e do capital financeiro. É um Governo corrupto, que encontrou a 

cumplicidade da maioria desta Casa, um Governo que está vendendo este Brasil e retirando 

direitos. 

Não me venham com a reforma da Previdência, porque essa reforma vem para impedir que o 

trabalhador pobre se aposente. Ela aprofunda todas as desigualdades, faz apropriação 

indébita, na medida em que se contribui para a aposentadoria mas não se pode acumular com 

a pensão devida. 

Não me venham com Michel Temer, porque a população o rejeita. 

É preciso devolver este Brasil para os brasileiros e brasileiras, para que ele se faça justo, para 

que nós possamos ter neste Brasil a felicidade como regra, para que nós possamos ter neste 

Brasil o orgulho de sermos brasileiros e brasileiras, e para que possamos assumir a grandeza 

que esta Nação tem e que está sob as botas do golpismo, está sob a ruptura democrática que 

colocou a democracia num pelourinho, como nós estamos vendo aqui também em Brasília. 

Em Brasília, as UPAS estão recebendo a metade do que deveriam receber do Governo 

Federal, porque o Governo local não cumpre os pré-requisitos para receber o repasse. O 

SAMU está trabalhando com muita dificuldade, e, no Hospital Regional do Gama, 60 pessoas 

que poderiam estar entre nós morreram, foram a óbito, mas as mortes eram evitáveis. 



 

1740 
 

Nesse sentido, eu encerro parabenizando a Frente Única de Enfermagem, que fez um 

verdadeiro diagnóstico do caos e da crueldade que está existindo nos hospitais e nas unidades 

de saúde do Distrito Federal. 

Governador do Distrito Federal, respeite o povo de Brasília, respeite a democracia, respeite os 

direitos! 

 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 
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Sumário 

Consequências do contingenciamento de recursos orçamentários destinados às universidades, 

institutos federais e escolas técnicas. Retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros pelas 

reformas trabalhista e previdenciária. Corte de recursos destinados às Unidades de Pronto 

Atendimento - UPAs, em Brasília. Repúdio à atuação do Governo do Distrito Federal. Desvio 

na aplicação dos recursos do Fundo de Apoio à Cultura.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós estamos 

vivenciando a falência das universidades, porque estamos vivenciando a falência do Brasil. 

Quando o Governo estabeleceu que haveria que se ter o congelamento das despesas 

primárias, liberando as despesas financeiras, já estava dada a senha do que seria esse 

Governo sem votos. É um Governo que assume a Presidência da República em função de uma 

ruptura democrática e que vai esgarçando essa ruptura democrática, invadindo o terreno dos 

direitos, invadindo e dilacerando o Estado Democrático. 

Nós estamos vivenciando a falência das universidades. Aqui, a Universidade de Brasília teve 

um corte de quase 50% do seu orçamento e está em um processo de demissão de 

terceirizados. 

A mesma coisa está acontecendo com os institutos federais. Aliás, o Governo Fernando 

Henrique Cardoso proibia a existência das escolas técnicas e dos institutos federais. Foi o 
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Governo Lula que fez essa grande rede de institutos que dialogam com a realidade do próprio 

povo. 

Onde eu nasci, no Ceará, no Sertão do Ceará, nós temos um instituto federal que está 

conduzindo uma cadeia produtiva do mel e uma cadeia produtiva do leite em plena seca 

nordestina. Esses institutos federais estão sem orçamentos também. Não há orçamento para o 

povo. Isso porque este Governo é um governo que sai de dentro da casa-grande, é um 

governo que aplaude a casa-grande e que quer o povo brasileiro em eternas senzalas.  

Tem razão Simone de Beauvoir quando diz que, se há crise na sociedade, as mulheres são as 

que mais pagam, as mulheres são as mais penalizadas. São as mulheres que carregam a 

coragem de enfrentar todos os desafios de uma sociedade sexista e machista, que vai 

deixando as suas marcas na pele e na alma, não apenas das mulheres, mas também do 

conjunto da sociedade. 

Nós estamos vivenciando um Governo que está derretendo direitos que foram construídos com 

muita luta, com muita fé, com muita esperança, mas também com muita dor, pelo povo 

brasileiro. Essa é a reforma trabalhista, essa é a reforma da Previdência. 

Esse Governo contingencia os recursos para as universidades, onde se concentra a pesquisa - 

e a pesquisa significa soberania -, e ao mesmo tempo libera do pagamento das dívidas a 

bancada ruralista em 20 bilhões, o Banco Itaú em 22 bilhões, e vai fazendo a sua costura, com 

as mãos finas e sem calos. Essa é uma elite das mais cruéis da América Latina.  

É o caos que nós estamos vivenciando no Brasil. Ao mesmo tempo, é o caos que está 

instalado aqui no Governo do Distrito Federal. Foram cortados 50% do repasse dos recursos 

para as UPAs aqui no Distrito Federal, porque o Governo não estabeleceu as condições 

mínimas de adquirir esse repasse. 

No Hospital do Gama, uma cidade do Distrito Federal, ocorreram 60 mortes evitáveis, mortes 

choradas, mortes choradas pelos familiares, mas mortes essas que não sensibilizam um 

Governo que desconstrói todos os acordos feitos com servidores e servidoras e que estabelece 

como norma o autoritarismo, que estabelece como norma o próprio arbítrio ao tratar, inclusive, 

as manifestações não como expressões que reafirmam a democracia, que foi conquistada com 

a resiliência do povo brasileiro e a resistência do povo brasileiro, nas salas escuras de tortura, 

com botas e baionetas. 

O Governo do Distrito Federal destrói esta cidade, o Governo do Distrito Federal destrói o 

povo, o Governo do Distrito Federal rasga acordos, rasga sentenças judiciais e impõe a sua 

vontade, inclusive com relação à própria cultura. Os recursos do Fundo de Apoio à Cultura 

estão sendo utilizados para pagar outras despesas, desrespeitando a Lei Orgânica do Distrito 

Federal. No ano que vem teremos eleições, mas, no que diz respeito à urgência pela qual 

passa o País, nós não vamos e não podemos esperar até o ano que vem, porque não restará 

País. Ele será saqueado por Michel Temer e a sua camarilha, sabujo do rentismo, saprófagos 

da própria democracia e da soberania popular. 

Fora Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Ságuas Moraes) - Obrigado, Deputada Erika Kokay. 

Encerramos, assim, o Pequeno Expediente. 
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Apoio ao projeto de lei sobre a legalização de jogos de azar no País. Realização de auditoria 

da dívida pública brasileira. Defesa de rejeição da proposta de reforma previdenciária. 

Posicionamento contrário à adoção do sistema de voto denominado distritão e à criação do 

Fundo Especial de Financiamento da Democracia no processo de reforma política.  

________________________________________ 

O SR. CÉSAR HALUM (PRB-TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres pares, 

universitários que ocupam as galerias, servidores desta Casa e imprensa, meus cumprimentos. 

Hoje vamos utilizar o Grande Expediente para falar de quatro assuntos básicos: o primeiro 

deles é sobre a legalização do jogo no Brasil; o segundo tema que vou debater é sobre a 

auditora da dívida pública; o terceiro é sobre a reforma da Previdência; e, por último, sobre 

essa reforma política que está sendo tratada e votada na Comissão neste momento. 

Sr. Presidente, o Brasil passa por uma grave crise, e o Governo fica todo dia procurando onde 

vai arrumar dinheiro para cobrir o caixa, tentando transferir para a população brasileira esses 

custos, chegando ao absurdo, coisa que nós nunca mais acreditaríamos que iria acontecer no 

Brasil, de aumentar a carga tributária. Temos que passar por isto, ver aumentarem os impostos 

para cobrir o rombo, para cobrir o caixa que, desastrosamente, nos últimos anos, vem sendo 

destruído por meio de privilégios a determinadas categorias, abrindo mão de receita, enfim, 

aplicando mal os recursos públicos. 

Recentemente o Brasil aumentou os tributos sobre os combustíveis para conseguir uma 

arrecadação de 6 bilhões de reais. E nós estamos, desde 1946, tolerando o jogo ilegal no 

Brasil, que ocorre de forma clandestina, e proibindo o jogo legal.  

O jogo existe! E se esse jogo no Brasil fosse legalizado e tributado, ele arrecadaria 18 bilhões 

de reais por ano, três vezes mais do que nos dá o imposto sobre o combustível. Portanto, não 

seria necessário criar novos impostos, se fossem criadas novas atividades econômicas.  
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Regulamentem o jogo! Ninguém está criando o jogo, ele existe no Brasil. Todo mundo participa 

do jogo do bicho, do jogo clandestino, e existem cassinos escondidos por tudo quanto é lugar - 

este é o mal! Nós precisamos legalizar o jogo para criar empregos formais, para haver receita 

neste País. 

O Brasil arrecada de impostos, com cigarros, 4,9 bilhões de reais por ano. O Brasil arrecada de 

impostos, com bebidas alcoólicas, 2,3 bilhões de reais por ano. Nós arrecadamos 2,2 bilhões 

por ano de impostos com as fábricas de automóveis e com as montadoras de veículos. E 

arrecadamos, com os combustíveis, 5 bilhões por ano. Somando-se fumo, bebida, montadora 

de veículos e combustíveis, são arrecadados 16 bilhões de reais. O jogo sozinho arrecadaria 

18 bilhões de reais.  

O que mais isso promoveria? Os estudos mostram que nós criaríamos 1 milhão de novos 

empregos no Brasil: 500 mil diretos e 500 mil indiretos. Como seria isso? Os cassinos 

montados no Brasil gerariam 38 mil empregos; os bingos, 120 mil empregos; o jogo do bicho, 

400 mil.  

Hoje, um pai de família trabalha escondido vendendo jogo do bicho para levar o pão, o leite e o 

arroz para dentro de casa. Se nós legalizarmos o jogo, esse pessoal vai trabalhar com carteira 

assinada, com todos os benefícios que a lei trabalhista lhe garante. 

A forma de tratar o jogo como contravenção é que estimula o mau caminho. Hoje, se há 

corrupção na polícia é porque o indivíduo, para manter o jogo, tem que pagar uma grana por 

fora para o policial fazer de conta que não está vendo o jogo no cassino ou no bingo, ou o jogo 

clandestino. Se o jogo for legalizado, até a corrupção na polícia vai acabar. Então, nos temos 

que perder esse medo. 

E os empregos? Nós vamos estimular a fábrica de mobiliários. Para tantos bingos e cassinos 

vai-se gastar com mesas, cadeiras, móveis. Ainda haverá uniformes para funcionários, 

materiais de limpeza, construção civil, manobrista, contabilidade, advocacia, segurança, bares, 

restaurantes, serviços de alimentação, hotéis e resorts. Tudo isso são investimentos que o 

Brasil está precisando. Essa é uma forma legal de se fazer arrecadação e não sacrificar a 

população, aumentando tributos. 

Mas há pessoas que são contra o jogo, e é um direito que elas têm. Uns alegam que a 

ludopatia é um grande mal. A ludopatia é uma doença em que a pessoa não consegue parar 

de jogar. É uma compulsão, um problema psicológico. 

No mundo inteiro, em média, 3% da população tem ludopatia. No Brasil não é diferente: 3% da 

população tem ludopatia. 

No mundo inteiro está comprovado que a melhor forma de controlar a ludopatia é com a 

legalização do jogo. O mal se faz quando um viciado desses vai jogar num cassino clandestino, 

que não tem nenhum controle. Ali ele entrega a escritura do imóvel residencial e o carro. 

No caso do jogo legal, tem que haver um cadastro dos ludopatas. Eles só terão acesso a um 

cassino se houver uma autorização da família, um cartão estabelecendo o valor que pode 

gastar, e assim por diante. O controle é a melhor maneira de se fazer isso. Portanto, essa 

história de dizer que por causa da ludopatia não se pode legalizar o jogo não se sustenta. 

Outro fato que não se sustenta é dizer que nós não vamos ter controle sobre a tributação. Ora, 

a Receita Federal, através da COAP, vai ter condições de analisar qual o gasto com o jogo e a 

arrecadação em tempo real. Hoje, as técnicas de informação, a informática, nos permitem esse 

controle. 
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Eu conheci, recentemente, uma empresa brasileira com 250 funcionários, todos brasileiros, 

jovens, que trabalham no Uruguai controlando o jogo on-line no Brasil. Todo jogo on-line no 

Brasil, através da Internet, é controlado por essa empresa. Só que a empresa paga os tributos 

para o Governo do Uruguai, porque se instalou lá. E, naquele país, o jogo é legalizado. Os 

jovens brasileiros estão morando e trabalhando no Uruguai, e é essa empresa brasileira que 

controla o jogo on-line no Brasil. 

Essa empresa poderia estar no Brasil, dando emprego e pagando os tributos aqui. 

Na América do Sul, só dois países não têm o jogo legalizado: o Brasil e a Bolívia. Todos os 

demais têm. No mundo, 165 países têm o jogo legalizado. 

O brasileiro que tem maior recurso se dá ao luxo de fazer grandes viagens para outro 

continente para poder jogar, enquanto poderíamos trazer o jogo para cá. Além do mais, 

atrairíamos os turistas, que viriam para o Brasil a fim de também jogar. 

Portanto, essa história de que é a ludopatia e não ter o controle sobre a tributação que 

impedem a legalização do jogo é um absurdo. Nós temos de legalizá-lo! É melhor do que 

deixar como está, escondido e sem nenhuma tributação. Por isso, estamos criando uma frente 

parlamentar pela legalização do jogo no Brasil. 

O projeto de lei que versa sobre o assunto do jogo já tem um parecer aprovado em Comissão, 

faltando pautá-lo no Plenário.  

Outra vantagem que teríamos com esse projeto de lei é a criação das loterias estaduais, que 

em muito poderiam contribuir com a arrecadação dos Estados, para financiar a segurança 

pública, para financiar a saúde e outras áreas. Nós não podemos jogar com a loteria da Caixa 

Econômica Federal? Por que os Estados não podem ter suas receitas com as loterias 

estaduais? Portanto, se nós estamos querendo receita, o remédio não é aumentar impostos; é 

criar novas atividades econômicas. Essa é uma atividade que existe no Brasil, basta legalizá-la 

para haver tributação. 

O segundo ponto que vamos tratar aqui, Sr. Presidente, é da dívida pública brasileira. Nós 

precisamos fazer uma auditoria da dívida; esse assunto não pode ser mais postergado. Em 

2016, o Brasil gastou 43,8% do seu Orçamento com o serviço da dívida, com o pagamento de 

juros e amortização. Com a Previdência nós gastamos 22%, a metade. Portanto, o grande vilão 

do problema financeiro da economia brasileira não é a Previdência, é a dívida pública. E o 

Governo foge da auditoria da dívida pública. 

Desde a Constituição de 1988, ficou determinada essa auditoria. De lá para cá, o Presidente 

Lula vetou a auditoria da dívida pública, que foi aprovada por esta Casa; a Presidente Dilma 

vetou; e o Presidente Temer também o fez. Agora, na LDO, havia uma emenda de minha 

autoria, que foi rejeitada, mas, através de um destaque apresentado por nosso colega o 

Deputado Alan Rick, a nosso pedido, ela foi aprovada. Ontem, o Presidente Temer a vetou. 

Nós vamos ter que submeter esse veto ao Plenário e temos que derrubá-lo. 

Qual foi a alegação do Presidente Temer? A de todos os outros Presidentes: o Tribunal de 

Contas da União já faz essa auditoria. 

Isso não é verdade. Nós criamos aqui uma CPI da dívida pública em 2010, e ficou comprovado 

que o TCU apenas acompanha os valores dessa dívida, mas nunca fez uma auditagem nela. 

O outro motivo alegado pelo Presidente Temer é que isso traria um grande custo à União. 

Custo à União traz é uma dívida dessas, cujos beneficiários ninguém conhece - ninguém 
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conhece por que tomamos esse dinheiro emprestado, onde ele foi aplicado e por que ela é 

desse tamanho. 

O Sr. Chico Lopes - Quando for possível, permita-me um aparte, por favor. 

O SR. CÉSAR HALUM - Vou permitir, Deputado. Deixe-me só terminar o raciocínio. 

Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Brasil, nossa dívida era de 86 bilhões de reais. 

De lá para cá, nós já pagamos 1 trilhão de reais e devemos hoje 3 trilhões e 400 bilhões de 

reais. Para onde foi esse negócio? Que conversa é essa? Agora não podemos auditar? 

O Equador, em 2007, auditou a sua dívida pública e reduziu em 70% o valor das suas dívidas 

com os bancos nacionais e internacionais. Nós temos denúncias de que o Brasil abriu mão da 

prescrição da dívida em alguns setores. 

Nós vamos reduzir a nossa dívida em mais de 50%, e não há custo nenhum, já que isso vai ser 

feito com trabalho voluntário. Quem fez a auditoria da dívida no Equador foi uma brasileira, 

Maria Lucia Fattorelli, aposentada da Receita Federal que estava fazendo a auditoria da dívida 

pública na Grécia, que é a maior dívida pública do mundo, e ia concluir com a redução de 80% 

da dívida. Infelizmente, lá o Presidente da República não aguentou a pressão das instituições 

financeiras e renunciou. Nós temos a mão de obra gratuita no Brasil para fazer a auditoria. Por 

que esse medo? 

Concedo um aparte ao Deputado Chico Lopes. 

O Sr. Chico Lopes - Quanto à primeira parte, não faço nem observação, porque não tenho 

muito conhecimento. Sei que o povo brasileiro gosta de jogar: jogar no bicho, jogar na bola. 

Mas essa segunda parte eu acho muito interessante, porque uma caixa-preta que nós temos é 

a questão da dívida interna. Eu tenho certeza de que V.Exa. se debruçou sobre o tema para 

poder entrar nessa coisa complicada que é a dívida interna. Mas, por outro lado, nós sabemos 

que há dívidas com a União que chegam a bilhões. Aí eu me pergunto: o Ministério da Fazenda 

serve para quê? É seletivo? Sonegar imposto em qualquer país é crime. Se qualquer país usa 

isso, não tem sentido o Brasil também não transformar sonegador em criminoso, porque esse é 

um dinheiro que vem dos impostos do povo e vai ser colocado na administração para serem 

prestados os serviços públicos. Portanto, quero parabenizar V.Exa., que, com maestria, vem 

destrinchando a questão da dívida interna, sobre a qual todo o mundo fala, mas poucos sabem 

realmente como acontece e, na sua estrutura, como vai-se formando essa dívida. Parabéns! 

O SR. CÉSAR HALUM - Obrigado pelo aparte, Deputado Chico Lopes. 

Só para complementar, quero dizer que o Brasil justifica uma taxa de juros elevada para 

controlar a inflação. Ora, o que causa inflação no Brasil são os preços controlados pelo 

Governo. O que causa inflação no Brasil é o preço da energia elétrica, o preço dos 

combustíveis, o preço do transporte público e dos alimentos devido a fatores climáticos. Mas 

logo, logo, quando passa o problema do fator climático, o preço dos alimentos cai. Quem 

sustenta a inflação alta são os preços dos produtos controlados pelo Governo. Portanto, 

manter a taxa SELIC alta, mesmo que agora esteja sendo reduzida a conta-gotas, aumenta 

nossa dívida, e isso não é desculpa para controlar a inflação. A inflação se controla com os 

preços fixados nos produtos que o Governo controla. 

Eu não entendo o porquê do medo dessa auditoria da dívida pública que nós temos que fazer. 

E vamos fazer um trabalho muito forte com o Plenário, para derrubarmos esse veto. É preciso 

derrubar esse veto que novamente acontece para impedir a auditoria da dívida pública. 
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Tenho certeza de que vamos reduzir e muito esses valores, e isso vai nos aliviar. Nós 

gastamos 43% com o serviço da dívida, gastamos 3,9% com a saúde em 2016 e gastamos 

3,7% com a educação também em 2016. Portanto, o gasto com a dívida foi quase 14 vezes o 

que gastamos com a educação e o que gastamos com a saúde. Com a segurança pública nós 

gastamos 1%, com a dívida nós gastamos 43%.  

É preciso fazer uma reforma da Previdência? Eu concordo que nós temos que fazer, mas uma 

reforma da Previdência que não privilegie os mais ricos e sacrifique os menos ricos. É preciso 

fazer, mas não podemos transferir essa conta só para aqueles que são mais desprotegidos, 

que têm menor representatividade, que não têm ninguém que faça lobby por eles nesta Casa 

para poder livrá-los da reforma. 

Acho que nós precisamos combater esse déficit com a consciência nacional, mas não da forma 

como está sendo posto. É preciso rediscutir esse texto que está aí. Todos concordam que 

precisamos fazer, mas nós não podemos atacar gravemente os menos favorecidos. É um tema 

que temos que discutir. 

Eu trouxe algo sobre esse caso, porque quero comparar. Por que disse que não voto na 

reforma da Previdência com esse texto? É só por questão política, partidária, para arrumar 

voto, porque a população está contra? Não. Há alguns pontos lá que eu acho ideais, mas nós 

não podemos começar a transferir a responsabilidade para alguns. 

Por exemplo, sou atacado nas redes sociais. Dizem que eu, na condição de Deputado, vou-me 

aposentar com o salário integral enquanto o pobre não. Colocaram isso de uma forma 

mentirosa nas redes sociais, jogando o povo contra esta Casa. Eu trouxe algo aqui hoje para 

comprovar o tanto que é fácil discutir as coisas. Vamos discutir, que achamos o ponto. 

Eu trouxe aqui hoje dois contracheques. Um deles é do Deputado César Halum - está aqui o 

meu contracheque. Eu recolho para a Previdência 11% sobre o teto do INSS. Então, são 

descontados do meu salário 608 reais para a Previdência. Quando eu me aposentar, vou 

receber o teto do INSS, 5.200 reais aproximadamente. Eu não vou me aposentar com o salário 

de 33.000 reais, que é o salário de Deputado. Porém, todo mundo na rua diz que todo 

Deputado se aposenta com o salário de 33.000 reais. 

Eu tenho 63 anos de idade e tenho 43 anos de contribuição. Já poderia ter me aposentado. 

Não o fiz porque acho que estou na ativa e dou conta de contribuir com o País. 

O Sr. Marco Maia - Se aprovarem a reforma da Previdência do jeito como está, V.Exa. não vai 

se aposentar com 63 anos. Vai ter que trabalhar mais 6 anos ainda, correndo o risco de não se 

aposentar, Deputado César Halum. 

O SR. CÉSAR HALUM - Mas eu não faço questão disso. Já poderia ter me aposentado, mas 

abri mão disso. 

O que quero dizer é o seguinte: estou com o contracheque de servidor de carreira. Ele inclusive 

ganha acima do teto. Tem aqui o art. 37, que é o abate-teto dele. Há um desconto. O salário 

dele fica em 33 mil. Ele recolhe para a Previdência 3.527 reais. Por quê? Ele recolhe 11% 

sobre o valor bruto do salário dele, não é sobre o teto. Quando ele for se aposentar, vai se 

aposentar com o salário integral, porque paga para isso. Eu pago 608 reais, e ele paga 3.500 

reais. Ele vai se aposentar com o salário integral.  

O povo tem que aprender a diferenciar isso antes de ficar culpando qualquer político, de dizer 

que nós fazemos aqui coisas com privilégio. Não há nenhum privilégio!  
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Se eu pagasse uma previdência complementar para inteirar esses 3.500 reais, eu teria o 

salário integral. Não pago! Vou me aposentar com o teto do INSS. 

Eu acho que há muitas coisas a serem discutidas. O Brasil precisa da reforma. Eu sou 

consciente disso, mas não posso permitir que ela seja feita assim, sacrificando alguns poucos 

e beneficiando muitos outros. Essas aposentadorias milionárias têm que ser revistas. Nós não 

podemos permitir que isso continue acontecendo. 

Sr. Presidente, vou tocar agora no último assunto, já que me restam 5 minutos. Vou falar sobre 

a reforma política. 

Eu tenho tido aqui uma conduta. Sou uma pessoa partidária, do PRB, e tenho acompanhado o 

meu partido na maioria das suas decisões. Não o fiz na última votação por uma questão de 

coerência. Mas nunca fiz nada que fosse escondido. Sempre coloquei, claramente, a minha 

posição. 

Eu entendo que as minorias precisam estar representadas. E esse distritão tira a possiblidade 

de as minorias entrarem nesta Casa. Eu enxergo assim. Sei que muita gente pensa: "Ah, essa 

eleição é o voto proporcional e o coeficiente eleitoral. O cara que teve 15 mil votos para 

Deputado Estadual fica fora, e um que teve 7 mil votos está dentro. Isso é ruim". Mas essa é a 

forma de fazer com que as minorias estejam aqui representadas. 

O distritão vai colocar dentro desta Casa só aqueles que têm maior poder econômico; vai 

privilegiar quem tem mandato; e isso vai tirar muita gente nova que tem vontade de entrar na 

política para dar sua contribuição. Eles já começam a desistir e procurar outros caminhos. Isso 

foi aprovado lá na Comissão, mas tem que passar pelo Plenário. 

Outra coisa é quanto a esse Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Que 

democracia é essa? O povo não foi ouvido para dizer se quer esse Fundo ou não. Eu vou tirar 

3 bilhões e 500 milhões de reais, ou da educação ou da saúde ou da segurança ou do esporte 

ou do turismo ou da ciência e tecnologia, para financiar a eleição, sem a autorização do povo. 

O povo não aguenta isso mais! Aí vou dizer: "Olha, para cobrir esses 3 bilhões que saíram para 

a eleição, vou aumentar o Imposto de Renda da Pessoa Física". 

Eu não quero participar disso! Não faço parte da Comissão. Mas, no plenário, vou votar contra 

isso, porque considero uma excrescência. Nós não podemos fazer mais isso com o povo 

brasileiro, que está sofrendo na porta de hospitais, na porta de delegacias; está fazendo fila em 

escolas públicas em alguns lugares para conseguir uma matrícula. Não é justo que tiremos 

dinheiro do Orçamento para isso! 

Eu votei, aqui, a favor da continuação do financiamento privado de campanhas, para evitar que 

fosse tirado dinheiro público - um financiamento privado com regramento, sério, duro, que 

realmente evitasse o caixa dois. Poderia ser feito um policiamento do caixa dois. 

Do jeito como estão fazendo aí, os ricos vão continuar sendo eleitos, e os mais pobres vão ficar 

de fora. Vejo Deputado que conheço e faz campanha comprando voto dizer que, pela 

moralização, está defendendo o financiamento público, porque ele é melhor e vai acabar com a 

compra de voto. Isso é conversa para boi dormir! Então, quero já deixar claro aqui o meu 

posicionamento quanto a essa reforma política. Isso não pode acontecer. Lesa o eleitor. Tem 

que se respeitar mais o eleitor brasileiro. 

Campanha política se faz com dinheiro. Eu concordo que se faz com dinheiro. Ninguém vai 

fazê-la totalmente de graça. Mas hoje a comunicação está muito mais facilitada. Melhorou 

muito. Hoje, eu chego a qualquer rincão do Brasil através da Internet, das redes sociais. 
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Antigamente, não. Se o candidato não tivesse o custo de transporte, locomoção e estrutura, ele 

não chegaria a muitas pequenas cidades do Brasil, não levaria sua proposta, nunca seria 

ouvido. Hoje, nós temos outros meios. Barateou. Mas tem que se parar esse negócio de o 

indivíduo ficar só no bem bom, nos grandes eventos, nas grandes capitais, não trabalhar o 

mandato e na época da eleição sair com dinheiro contratando os cabos eleitorais, pagando um 

cabo eleitoral aqui e outro ali para arrumar voto para ele. E o eleitor vota só pelo retrato do 

santinho. Isso tem que acabar!  

Esses precisam de muito dinheiro. Não são eles que vão vir aqui com discurso moralista, dizer 

que o financiamento público é a forma de acabar com a corrupção na eleição, porque eles têm 

dinheiro próprio, vão usá-lo num caixa dois e vão continuar comprando a eleição. E nós não 

podemos permitir isso. 

Então, Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade. Essa é a minha manifestação. Eu espero 

que esta Casa consiga derrubar o veto da auditoria da dívida pública e fazer essa auditoria, 

que vai ser muito boa para o Brasil.  

Nós temos vários depoimentos de pessoas que dizem que o Brasil abriu mão de parte da 

dívida já prescrita, que houve uma negociação abrindo mão disso. Nós queremos saber para 

quem devemos. É preciso saber disso. Por que isso é tão escondido assim pelo Banco 

Central? Por que não se pode dizer? 

Diz-se que nossa dívida é com títulos da dívida. Eles vão a leilão, e nós não sabemos quem 

tem esses títulos. E como é que se sabe para poder pagar? Então, tem que se saber para 

quem deve. A população precisa saber disso. E esta Casa precisa saber disso. Nós temos que 

apurar esses fatos. 

Conto com esta Casa, que ela não permita que os abusos continuem, principalmente no que 

diz respeito ao financiamento de campanha, que não é a vontade do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, muito obrigado. (Palmas.) 
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Indecisão do Presidente Michel Temer sobre a divulgação da nova meta fiscal do Governo 

Federal. Queda da arrecadação em face da adoção, pelo Presidente da República, de medidas 

restritivas ao desenvolvimento econômico. Posicionamento da oradora contrário à reforma 

previdenciária, ao congelamento dos salários dos servidores públicos e ao plano de demissão 

voluntária lançado pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, caros 

Deputados, queridas Deputadas, eu queria falar sobre a perplexidade que o Brasil inteiro vive 

nos últimos dias, diante das sucessivas marcações de data que o Presidente ilegítimo Michel 

Temer tem realizado para anunciar a modificação da meta fiscal, que significará 

aprofundamento do rombo das contas públicas. 

Nós tínhamos uma previsão, segundo ele, de 139 bilhões de reais de déficit nas contas 

públicas, e esse déficit agora vai para 159 bilhões de reais. Serão 20 bilhões de reais a mais, 

segundo a sua equipe, porque a arrecadação prevista para o período não se efetivou. 

Ora, o que Michel Temer queria? Ele tomou medidas absolutamente restritivas ao 

desenvolvimento econômico. Ele aprovou, no final do ano passado, uma emenda constitucional 

que congelou os investimentos em todas as áreas, com exceção do pagamento da dívida ao 

sistema financeiro. 

Com isso, é claro que a economia ficaria paralisada, ficaria completamente imobilizada toda e 

qualquer produção, e evidentemente a arrecadação não viria. 

E o que o ilegítimo Presidente Temer apresenta como solução para enfrentar o rombo nas 

contas? Ele propõe o congelamento do salário dos servidores, um programa de demissão 

voluntária - leia-se: com o congelamento do salário, a demissão não é voluntária, a demissão é 

necessária - e ainda insiste em dizer que é urgente fazer a reforma da Previdência, para 

diminuir o gasto público. 

Ora, senhores e senhoras, caros Deputados, só o REFIS que ele está apresentando e vai 

praticamente perdoar a dívida de setores importantes da economia - e digo importantes porque 

são os grandes - chega a 13 bilhões de reais em perdas, porque ele previa ter 13 bilhões de 

reais de economia nos gastos, mas essa economia vai ficar em 500 milhões de reais.  

Por isso, nós aqui temos que estar alertas. Nós não podemos fortalecer essa lógica fiscalista 

que leva o País e o seu povo à absoluta paralisação da economia. 

Nós somos contrários à reforma da Previdência, contrários ao congelamento dos salários dos 

servidores e contrários ao plano de demissão voluntária. 

Peço que a minha fala seja divulgada nos órgãos de comunicação da Casa e no programa A 

Voz do Brasil, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido, Deputada Jô Moraes. 

 

 

 

________________________________________ 
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O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, os jornais acabam de noticiar a fala do Sr. Ministro da Fazenda, 

que diz que o Governo anuncia a nova meta fiscal, elevando de 139 bilhões para 159 bilhões o 

que estava previsto na LDO. 

O País inteiro acompanhou o anúncio por parte do Governo. Ao anunciar a nova meta fiscal, o 

Ministro da Fazenda e o Governo dizem que o fazem em benefício do equilíbrio fiscal, do 

controle de gastos e do equilíbrio das contas públicas. 

O que fez, depois do golpe, o Governo Michel Temer? Primeiro, lembro a V.Exas. que no fim 

de 2016 esta Casa aprovou a PEC 55, a PEC do Teto dos Gastos Públicos; no Senado foi 

promulgada a Emenda Constitucional nº 95. Foi alardeado pelos Líderes do Governo que a 

PEC do Teto dos Gastos era o instrumento necessário para se estabelecer o novo regime 

fiscal, já que este, sim, acabaria com o descontrole fiscal patrocinado, como eles diziam, pelo 

Governo da Presidenta Dilma Rousseff.  

Aprovou-se a PEC do Teto dos Gastos, impôs-se um duríssimo controle, atingindo 

principalmente as áreas estratégicas das políticas do Governo: a área da educação, da saúde, 

dos investimentos sociais e o sistema de segurança alimentar. Todas as áreas foram atingidas: 

o FIES, o PRONATEC. Foi corte, corte, corte!  

Como V.Exas. puderam acompanhar no fim de semana, culminou com o Governo cortando 543 

mil beneficiários do Programa Bolsa Família. Comparando-se com 2016, de meados de julho 

do ano passado a julho deste ano, o Governo já cortou 1,5 milhão de beneficiários do 

Programa Bolsa Família, desmontando um programa de inclusão social, pautado como modelo, 

já que compunha o sistema de segurança alimentar no País. 

Sr. Presidente, na época da Presidenta Dilma, foi dito aos quatro cantos que o rombo fiscal era 

de 63 bilhões. V.Exas. lembram o discurso que era feito dentro desta Casa, depois que passou 

para 96: "Vamos ter que tirar Dilma, porque não há controle nenhum dos gastos. É um Governo 

que gasta mal, faz uma gastança. Portanto, nós temos que tirar Dilma". 

Passados todos esses meses, mais de 1 ano de governo, o que estamos vendo? A tal medalha 

de ouro que foi para o Ministério da Fazenda e a tal bola de prata que foi para o Ministério do 

Planejamento se transformaram em improviso e imprevisibilidade.  
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Este é o Governo mais tonto que vemos na história republicana brasileira. Não sabe sequer 

gastar. Quando gasta, é para fazer benesses com o chapéu alheio, para tirar de um canto e dar 

a inúmeras exonerações e a inúmeros REFIS que têm sido feitos todos os dias, por meio das 

medidas provisórias que são encaminhadas para esta Casa. 

Eu tive o cuidado, Srs. Parlamentares, de dar uma olhada e lembro a V.Exas. que uma das 

críticas ao nosso Governo era que a Presidenta Dilma havia exagerado na política de 

exonerações. Eu até acho que nós poderíamos ter discutido melhor aquele processo, porque o 

Brasil estava enfrentando uma crise, e a ameaça de desemprego era real. Mas, passado todo 

aquele período, o que nós estamos vendo? Não só um Governo do improviso, mas também um 

Governo que se pauta exatamente pela maior gastança que o País já viu nos últimos anos. 

Cada REFIS é um rombo!  

Nós tivemos o cuidado de fazer o seguinte levantamento. Com esta política de desonerações e 

de renúncia tributária, nós já estamos chegando a 380 bilhões. Como este País vai segurar a 

conta? Não há país que se sustente com esse modelo fiscal!  

Cadê o novo regime fiscal, tão apregoado, Deputado Caetano, pelo grande Ministro da 

Fazenda e pelo Governo?  

A coisa se desmanchou no ar, e nós não sabemos que caminho este Governo vai seguir para 

retomar o crescimento da economia brasileira.  

Comemorar a inflação? Como não há consumo, não há o que comemorar.  

No que se refere aos investimentos públicos, nós vamos chegar ao fim do ano talvez a 12% do 

PIB, quando na época dos Governos Lula e Dilma, principalmente no Governo Lula, os 

investimentos públicos chegaram a 20% ou a 22%.  

O Governo está cortando tudo. Já se cortaram quase 8 bilhões do Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC. V.Exas. lembram a maior disputa que nós os Parlamentares fazíamos? 

Nossa maior disputa era ver as obras do PAC realizadas. Primeiro, votamos o PAC - na época, 

a Oposição votou contra. Depois, era a briga legítima para que os investimentos do PAC se 

ampliassem e levassem crescimento e desenvolvimento às regiões mais pobres do Brasil.  

O PAC está praticamente parado. O Governo acabou com o PAC. Qual a consequência disso? 

A queda de empregos e da renda nas regiões mais pobres. O Governo está desmontando as 

obras estruturantes do País. Qual é o resultado disso? A crise hídrica que hoje se estabelece 

em todo o Nordeste brasileiro, inclusive no Ceará, meu Estado. Até a transposição do São 

Francisco, Deputado Ariosto, uma obra tão importante para a sustentabilidade da região do 

Semiárido, está parada. A obra foi retomada, e apenas 150 homens estão trabalhando nela, 

quando, no nosso Governo, trabalhavam 11 mil e 900 operários, que transitavam no canal da 

integração que levou água para Pernambuco. Ainda falta levar água para o Ceará, o Rio 

Grande do Norte e a Paraíba. 

Estão desconstruindo, Ministro Palocci, tudo o que foi feito do ponto de vista da política social, 

do modelo que implantamos e das referências que construímos no Brasil. Hoje o que prevalece 

é a insegurança. 

Se conversarmos com qualquer jornalista ou economista, ninguém sabe o que vai acontecer 

com o Brasil. Sabem por quê? Porque este é o Governo do improviso, não há política 

econômica. Quando há algum objetivo, só existe um objetivo do Ministro Henrique Meirelles: 

acumular, através do superávit primário, para pagar a dívida. 
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Por falar nisso, não sei se V.Exas. viram, mas este Governo é tão desastrado, que há pouco os 

membros do Senado Federal aprovaram naquela Casa sabem o quê, tendo como Relator o 

Senador Fernando Bezerra Coelho? Aprovaram a lei que pede a alteração da meta fiscal no 

segundo semestre. É um crime de responsabilidade! Acabaram de aprovar no Senado Federal. 

E o Governo diz que já vai mandar para cá a alteração da meta fiscal para 159 bilhões! 

Não sabem nem organizar a base para poder se pautar minimamente naquilo que é 

fundamental a qualquer Governo, ou seja, a garantia da previsibilidade e, pelo menos, do 

sentimento de alguma esperança que faça despertar o mercado, todo o Brasil e todo o mundo. 

O Governo está enveredando pelo caminho da imprevisibilidade. Mais do que isso, todo dia 

chega uma medida provisória ou um REFIS para aumentar ainda mais o rombo fiscal.  

Não há país que retome o crescimento se não houver investimento público. Não há mais 

segurança jurídica em nada. Ninguém mais fala da PEC da Previdência, porque V.Exas. sabem 

que ela não passará nesta Casa. Ela já está enterrada sete palmos, nas gavetas da Câmara 

dos Deputados. Esta PEC não passa!  

O Governo não sabe o que fazer com a economia. Aqueles que tiraram Dilma Rousseff 

disseram que no outro dia as coisas iriam melhorar. Disseram que o Brasil iria melhorar sua 

imagem lá fora, que as agências iriam voltar a dar credibilidade ao Brasil. E o que estamos 

vendo? Estamos vendo o Brasil ladeira abaixo. Todas as agências já dizem que o Brasil 

realmente caminha ladeira abaixo. 

Aqueles que patrocinaram o golpe e a saída de Dilma deveriam pedir desculpas ao Brasil, 

porque não têm capacidade política, muito menos condições de governar o País. Este Governo 

não reúne as mínimas condições para liderar - como diziam - uma coalizão capaz de retomar, 

por meio da economia, o processo de crescimento, de renda e de emprego. 

Portanto, Sr. Presidente, quando este pedido chegar a esta Casa, a Câmara terá que discutir 

se autoriza ou não a mudança no regime da meta fiscal. Assim, nós vamos ver quem vai 

autorizar o Governo Temer a fazer a verdadeira pedalada fiscal e ampliar ainda mais a farra 

fiscal que está acontecendo no Brasil. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Pedido ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de votação da Proposta de 

Emenda à Constituição nº 22, de 2011, sobre a política remuneratória e a valorização dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Coerência partidária 

do orador. Punição do orador pelo partido. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

Parlamentares, hoje quero manifestar o meu apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 22, 

de 2011, que está sendo analisada por Comissão Especial da qual eu sou membro, e pedir 

desde já ao Presidente Rodrigo Maia que inclua na pauta da Câmara dos Deputados essa 

matéria, para fazermos justiça aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate 

às endemias. 

Essa é uma luta histórica deles, que trabalham para ter direito ao piso mínimo nacional, à 

redução da carga horária, ao adicional de insalubridade e a outros benefícios. 

Sr. Presidente, há outro assunto que eu gostaria de abordar. 

O Presidente do meu partido reclamou da minha coerência. Vejam quem reclamou de mim: 

Romero Jucá! 

Votei contra a reforma trabalhista; sou contra a reforma da Previdência; votei para que o 

Presidente Michel Temer fosse investigado, porque ninguém está acima da lei; e fui punido. 

Não respondo a nenhum processo. Ele responde a dezenas de processos, e ganha como 

punição a presidência de um partido. Dá para entender? 

Sr. Romero Jucá, a punição que recebo de V.Exa., para mim, é uma medalha. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Depois 

da reforma política vamos aguardar para ver como vai ficar a questão da reforma da 

Previdência. Esta, sim, é aquela que me preocupa e com a qual eu tenho compromisso. 

Preocupo-me muito quando o Governo, que jogou tudo na aprovação da DRU e da PEC do 

Teto de Gastos, descumpre ele próprio a PEC do Teto de Gastos, ao aumentar a meta fiscal 

para 159 bilhões. Aí, então, fica com uma série de penduricalhos para tentar atingir o seu 

objetivo. 

Nós não podemos concordar com isso e estaremos atentos, porque, se a reforma subiu no 

telhado, nós estamos lutando para impedir que ela volte à discussão e retire direitos e 

garantias dos aposentados e pensionistas. 

Como eu já disse no dia da votação: praga de aposentado pega! Essa reforma não queremos! 

Um abraço, Sr. Presidente. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

225.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 22/08/2017-19:20 

Publ.: DCD - 8/23/2017 - 214 ALICE PORTUGAL-PCDOB -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Perseguição do Governo Federal aos servidores públicos. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 

é surpreendente a posição do Governo: faz demagogia com os Municípios e, neste momento, 

na hora de fazer o encontro do sistema Previdenciário, na medida em que se abre o 

refinanciamento, vai impedir isso para o servidor, que tem sistemas diferentes.  

Isso já foi feito no Brasil em diversos momentos. Não existe qualquer dificuldade. Foi feito 

quando do Regime Jurídico Único. O servidor, que pagava o FGTS, deixou de pagá-lo em 

função do novo regime, e houve esse encontro.  

Então, é realmente surpreendente a posição do Governo, que, na hora de prejudicar o servidor, 

ele tem uma atitude perversa e proativa. Isso de fato é a alma do golpe. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária encaminhada à Casa pelo Poder 

Executivo. Importância da adoção de medidas de combate às desigualdades sociais 

brasileiras.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Claro, Sr. Presidente! Espero que 

V.Exa. tenha entendido que naquele momento eu estava trabalhando na Comissão de 

Constituição e Justiça. 

Depois do congelamento de gastos e da reforma trabalhista, o Governo Temer agora deseja 

também atingir o serviço público e o servidor público. Então, faço este pronunciamento para 

dizer que ele só sabe destruir, destruir e destruir. Essa é a sua grande ânsia, e ele diz que veio 

aqui em nome de Deus. Em nome de Deus ninguém destrói, não, mas constrói.  

Nesse sentido, peço a devida publicidade deste pronunciamento nos meios de comunicação da 

Casa, inclusive no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois do congelamento de gastos e da reforma 

trabalhista, o Governo Temer deseja agora retirar direitos dos trabalhadores e dos 

aposentados, sem um mínimo de escrúpulo e usando mentiras para justificar essas crueldades. 

Sou totalmente contrário à reforma previdenciária que se pretende implantar. Aliás, nem estou 

convencido da necessidade de uma reforma drástica como essa. Até já defendi a instalação de 

uma CPI, para investigar se o tão propalado rombo nas contas da Previdência é mesmo 

estrutural ou é devido a questões conjunturais, como renúncias e desonerações fiscais, além 

de outros benefícios concedidos às grandes empresas a ao sistema financeiro.  

Acredito que muitos dos problemas seriam resolvidos com a eliminação desses privilégios e 

com uma fiscalização capaz de evitar o acúmulo de dívidas, que acaba inviabilizando a 

cobrança. 
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Entretanto, em vez de debater o assunto, o Governo preferiu passar o rolo compressor na 

Comissão Especial da Reforma da Previdência aqui na Câmara, aprovando mudanças, na 

minha opinião, prejudiciais à população. Isso é feito com base na crença de que, equilibrando 

as colunas de ativos e passivos em uma planilha, não importa a que custo, todas as nossas 

mazelas serão solucionadas, como em um passe de mágica. 

É só com isso que este Governo parece estar preocupado: com a frieza dos números e da 

contabilidade. Só se fala em ajuste fiscal, sem levar em conta os interesses dos trabalhadores 

rurais, dos aposentados, dos milhões de desempregados. É uma visão imediatista, que faz 

terra arrasada tanto do esforço feito no passado quanto da esperança no futuro.  

Mas essa crença obstinada e autoritária tem um ponto fraco, já que parte de premissa errada. 

O País é feito de pessoas, não de números. Não adianta manter os livros contábeis em ordem, 

para agradar o mercado internacional, se isso significa impor sacrifícios brutais à população, 

especialmente a mais pobre. 

A maior parte do nosso povo é pobre e castigada por secular abandono, situação que mesmo a 

Constituição de 1988, com todas as boas intenções ali contidas, não foi capaz de reverter. E o 

Governo ainda vem com essa reforma perversa, baseada na eliminação de direitos e garantias 

individuais e sociais duramente conquistados. Isso é um crime contra o povo brasileiro! 

Por exemplo, a proposta de fixação de idade mínima de 65 anos, além de 40 anos de 

contribuição, para o recebimento do teto da aposentadoria, equivale a dizer que quase 

ninguém chegará a esse valor. Ora, em um aís com taxas de desemprego altíssimas e um 

mercado de trabalho caracterizado por grande informalidade, é normal que as pessoas deixem 

de contribuir por longos períodos. Quando muito, elas conseguirão se aposentar com benefício 

proporcional, de pequena monta. 

É desse modo que o Governo espera promover o desenvolvimento brasileiro e reduzir a 

multidão de excluídos? 

Em nosso País, não tenho dúvida de que mais urgente que o ajuste fiscal é o ajuste social. Há 

até quem faça a defesa da criação de uma Lei de Responsabilidade Social, como forma de 

reduzir as desigualdades e caminhar em direção a uma sociedade mais justa. Não parece má 

ideia, uma vez que obrigaria os governantes a dar prioridade aos seres humanos, em vez de 

aos números e às planilhas contábeis.  

Portanto, agora que a matéria segue a plenário, reitero meu compromisso de continuar lutando 

contra essa reforma da Previdência desumana, que tanto prejuízo deverá trazer aos 

trabalhadores e aposentados brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CONGRESSO NACIONAL ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

Deputados e Deputadas, primeiro quero dizer que há uma chave caída aqui. Ficou aqui na 

tribuna. O dono ou a dona podem retornar aqui, para pegar a sua chave perdida. Segundo, o 

que eu falei é que, nas sessões do Congresso, a oposição fica comprometida no seu direito de 

obstrução, porque o Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz que o Líder pode pedir 

para falar a qualquer momento. Isso é um instrumento, claro, de resistência, de diálogo com o 

povo que não está participando da sessão, quando a gente quer demonstrar que uma matéria 

não pode ser votada. Pelas lacunas existentes no Regimento Comum ou pela interpretação 

dada pela Mesa, ocorre diferente: o Presidente condutor da sessão escolhe a hora em que o 

Líder vai fazer uso da palavra.  

Bom... Ultrapassada essa etapa, vamos ao que interessa: o conjunto de medidas que estão 

sendo aprovadas, votadas por este Parlamento, são altamente prejudiciais aos interesses do 

povo brasileiro. E do que a gente está falando? A gente está falando ainda da tentativa de votar 

a reforma da previdência, que é o desmonte da previdência pública brasileira.  

E não se enganem, amigos e amigas que assistem a esta sessão neste momento: eles dizem 

que não vão mais priorizar a reforma da previdência; daqui a pouco, modificam um ou dois 

pontos, dizendo que, agora sim, a reforma está palatável; e a colocam em votação, tendo 

diminuído as resistências ao projeto a ser analisado. Então, a gente tem que manter o nosso 

foco, manter a mobilização.  

No dia 13, a gente vai ter aqui na Câmara dos Deputados, no Nereu Ramos, um encontro com 

vários segmentos do Brasil, trabalhadores e trabalhadoras que não aceitam o desmonte do 

Estado brasileiro, não aceitam um governo que abre mão da soberania nacional e que, de uma 

hora para outra, diz que vai privatizar a Casa da Moeda, fazendo com que inclusive as cédulas 

que circulam nacionalmente possam vir a ser produzidas em outros países. Imaginem só isso.  

O povo brasileiro não aceita - e os trabalhadores que aqui estarão vão dizer isso de maneira 

contundente - um governo que quer entregar a Amazônia e que, nessa entrega, não tem o 

menor pudor em fazer o jogo de mineradoras internacionais, anunciando isso com grande 

antecedência. Antecedência para eles, mas escondido do povo brasileiro dentro de meia dúzia 

de gabinetes.  

O povo brasileiro não aceita, não topa - e a gente está aqui para fazer essa resistência - que o 

Governo tenha anunciado para o mês de novembro, na Amazônia, um exercício militar com a 

presença de observadores americanos. Eu perguntei para o ministro das Relações Exteriores 

em uma comissão, aqui, em uma audiência, se era verdade o envolvimento americano nesses 
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exercícios. Ele tentou dissimular e, quando não teve jeito, disse: "É sim, mas eles vêm só como 

observadores." E a pergunta que eu fiz: e o que esses observadores vêm fazer nesse 

exercício? 

(Soa a campainha.) 

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - Ele não soube e, claro, não quis responder.  

Nós não podemos aceitar como natural, como fato consumado, essa tentativa de entregar o 

Brasil e de desrespeitar a soberania o tempo inteiro. Vamos resistir. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

237.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 30/08/2017-12:46 

Publ.: DCD - 8/31/2017 - 84 WILSON FILHO-PTB -PB 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do Secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, em 

audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, destinada ao 

debate da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WILSON FILHO (Bloco/PTB-PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

na tarde desta quarta-feira, eu venho falar sobre dois assuntos importantes. 

Na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, acabamos de 

receber o Secretário de Previdência, Marcelo Caetano, e pudemos fazer a ele um 

questionamento que toda a população brasileira faz quando se fala de reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência só visa dificultar a vida da população e não trata das dívidas das 

empresas. Há uma grande lista de empresas cujas dívidas, se somadas, dariam 426 bilhões de 

reais, três vezes mais do que o déficit da Previdência anunciado pelo Governo no ano de 2016. 

Foi pedido que a equipe da Secretaria de Previdência nos mandasse oficialmente a resposta 

sobre essa dívida, com a análise individual em relação a cada empresa e com o papel de 

cobrança da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

Era essa é a nossa fala. 

Se V.Exa. me permitir falar por mais 1 minuto, eu irei tratar... 
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(Desligamento automático do microfone.)  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à realização da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. BILAC PINTO (PR-MG. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o tempo passa e a reforma da Previdência continua pendente de 

aprovação. As hesitações de muitos Parlamentares espelham as dúvidas dos próprios 

eleitores. É cada vez mais tensa a situação brasileira, em que, apesar da crescente urgência 

da reforma, uma parcela considerável dos cidadãos continua sem se persuadir de sua 

necessidade. 

São muitas as causas dessa resistência. Entre as principais está o empenho de certos grupos 

de pressão em espalhar confusão sobre o assunto. 

Felizmente, também existem lideranças trabalhando em sentido oposto, isto é, tentando 

esclarecer o debate. Quero deixar registrado um belo exemplo deste último caso: o texto 

"Reforma da Previdência", publicado, em 9 de agosto, no blog do empresário Rubens Menin. 

O Sr. Menin é Presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Além disso, 

é também Presidente do Conselho de Administração da MRV Engenharia, do Banco Inter, da 

LOG Commercial Properties e de outras grandes empresas. Não se chega a essa posição sem 

um entendimento profundo de economia. Por isso, sua avaliação deveria ser ouvida com 

atenção. 

O diagnóstico é firme: "Na realidade, a Nação precisa encarar esse desafio de frente, equilibrar 

o sistema e garantir a sua perenidade, antes que a ruína se torne inevitável". Ainda que não se 

esquive de retratar a difícil realidade brasileira, ele não fala com soberba ou arrogância e não 

tenta ridicularizar ou censurar os cidadãos que nutrem desconfianças. Afinal, é preciso 

compreensão de que o tema é mesmo sensível, já que mexe com as expectativas das pessoas 

de amparo na velhice. 
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O problema é que muitas pessoas não se dão conta de que, pelas regras atuais, a Previdência 

penaliza os mais pobres. Para ele, esse é o argumento central em favor da reforma, que 

deveria ser explicado à população. 

"O sistema previdenciário brasileiro apresenta-se como um instrumento de concentração de 

rendas", diz ele. Afirma também que existe uma injusta "desproporção dos valores das 

aposentadorias e pensões pagas mais precocemente àqueles que foram os menos 

penalizados nas cobranças e taxações". 

Rubens Menin, assim como várias lideranças da sociedade civil, tem procurado convencer 

mais cidadãos da urgência da reforma. Torcemos para que isso seja cada vez mais comum. 

Quanto mais pessoas - de todas as profissões, de todos os estratos sociais, de todos os lados 

do espectro político - externarem seu apoio à reforma, mais ficará claro que a reforma não é do 

interesse deste ou daquele grupo, e sim de toda a Nação. Só assim será possível convencer os 

indecisos, destravar a deliberação e aprovar a mudança. 

Muito obrigado. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização do Grito dos Excluídos por ocasião das comemorações do Dia da Independência 

do Brasil, em São Paulo, Estado de São Paulo.  

________________________________________ 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 

Central de Movimentos Populares está convocando para amanhã, dia 7 de setembro, uma 

concentração em São Paulo, na Praça Oswaldo Cruz, para a realização do Grito dos 

Excluídos, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a entrega do 

patrimônio público que está sendo feita pelo Governo golpista de Michel Temer. 

Todos os movimentos populares - movimentos pela moradia, movimentos de mulheres, 

movimentos de jovens - estão convidados para a marcha que sairá da Praça Oswaldo Cruz em 

direção à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.  

O Grito dos Excluídos, convocado pela Central de Movimentos Populares, ocorrerá no dia 7 de 

setembro, às 9 horas, na Praça Oswaldo Cruz. 

Sabemos que haverá também o Grito dos Excluídos na cidade de Aparecida, contra essa 

política de entrega do patrimônio público. 



 

1761 
 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de cumprimento de acordos de procedimentos para a votação da proposta de 

reforma política. Repúdio à perseguição praticada pela mídia contra o ex-Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. Defesa de antecipação das eleições presidenciais de 2018. Expectativa quanto à 

autorização ao Supremo Tribunal Federal, pela Casa, de investigação de nova denúncia contra 

o Presidente Michel Temer. Realização, no Auditório Nereu Ramos, de reunião para debate de 

ações em defesa da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS. Realização 

de abaixo-assinado contra o decreto presidencial a respeito da extinção da Reserva Nacional 

de Cobre e seus Associados - RENCA. Mobilizações da sociedade brasileira contra a reforma 

previdenciária. Necessidade de ações da Casa em defesa do patrimônio brasileiro e da 

soberania nacional e pela implantação de projeto de desenvolvimento do País. 

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, colegas, enquanto se desenvolve a tentativa de buscar o quórum de votação desta 

medida provisória que as legendas de Oposição obstruem, parece-me que a base do Governo 

também optará por esta obstrução. 

A tendência da sessão inclusive é cair porque, na verdade, nós fomos chamados a uma pauta 

de votação da reforma política. Mas aqui nós temos vivido uma situação esdrúxula em que 

acordos de procedimentos são feitos, e nós não estamos observando a concretização dos 

acordos. 

Na semana passada, acordos de procedimentos foram feitos, e a nossa expectativa é de que 

eles sejam cumpridos, para que a reforma política possa ter andamento. Essa é uma reforma 

limitada e, em alguns aspectos, muito restritiva, porque é impossível avançar quando há tantos 

retrocessos no País. A expectativa dos partidos que compõem a Minoria e particularmente da 

bancada do PCdoB é que os acordos de procedimentos sejam cumpridos. Mas, como a pauta 

se mexeu, provavelmente não votaremos nada hoje. 

Eu pedi a palavra pela Minoria para fazer um registro do caos que nós estamos vivendo nos 

últimos dias. Há um caos institucional, na nossa opinião, provocado, porque, toda vez que se 

cria um caos institucional, uma nova ordem se estabelece. 
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Essa nova ordem, ao que tudo indica, vai apontando pelo campo do Governo, pelo campo das 

elites brasileiras, com o objetivo muito claro, Deputado Henrique, de criminalizar cada vez mais 

a Esquerda brasileira, de abduzir ou sequestrar do jogo político eleitoral uma das maiores 

lideranças populares, se não a maior liderança popular deste País, que é Luiz Inácio Lula da 

Silva, sem - repito - qualquer prova que possa condená-lo a essa supressão do jogo eleitoral e 

democrático brasileiro. Tudo isso é muito bem-visto pelo que temos assistido nas grandes 

redes de comunicação, em particular, e mais uma vez, a Rede Globo de Televisão. 

Enquanto muitas notas de dinheiro são vistas em apartamentos ligados a pessoas que na 

verdade nada têm a ver com ele, enquanto nós vemos indiciamentos do Sr. Michel Temer pelo 

Porto de Santos, enquanto a Polícia Federal vê cada vez provas mais fortes de envolvimento 

do Sr. Michel Temer nos crimes que sustentarão a segunda denúncia contra ele, enquanto nós 

vemos cada vez mais provas contra aquela organização criminosa que ocupou o Palácio do 

Planalto, a grande mídia se ocupa de acusar Luiz Inácio Lula da Silva. 

Então é um caos que se estabelece, pautado na agressão à democracia, na violação da 

Constituição brasileira. Neste momento em que a democracia é ferida, em que o processo 

democrático é violado, sobra para todo mundo. É nesse processo que este Congresso tem que 

cuidar de novamente estabelecer parâmetros constitucionais, parâmetros do Estado 

Democrático de Direito, para que nós consigamos repor algo decisivo e fundamental para uma 

saída política avançada, que é o direito de voto antecipado do povo brasileiro, para que essa 

soberania popular dê a saída política. Nós não podemos aguardar até outubro de 2018, 

Deputado Bohn Gass. Nós precisamos antecipar as eleições de 2018 para termos uma saída 

política. 

Eu espero sinceramente que, quando a segunda denúncia do Sr. Michel Temer chegar, este 

Congresso tenha a honradez política de autorizar a investigação, porque, ali sim, há provas 

robustas do seu envolvimento com o ilícito. 

É importante dizer à República brasileira que, se instrumentos criados para investigação são 

mal utilizados, eles ficam desmoralizados. Neste momento, todos devem satisfação à 

sociedade brasileira. Todos os Poderes, todos os agentes públicos, este Congresso Nacional 

precisam explicar à sociedade brasileira como repor o Estado Democrático de Direito, a 

democracia, para que reponhamos a legalidade brasileira. 

Sabemos todos que o impeachment e o golpe parlamentar que foi desferido neste País tinham 

objetivos muito claros, e alguns deles são sobejamente repetidos. Neste momento, sem 

nenhum pudor e com toda a velocidade, estamos vendo acontecer. 

Hoje, no auditório Nereu Ramos, foi feita uma grande reunião com uma rede de entidades e 

Parlamentares para defender o sistema ELETROBRAS. Amanhã, às 13 horas, será feita uma 

grande audiência pública para defender a soberania do País e defender as empresas estatais 

estratégicas do País. 

Já há grandes mobilizações, e hoje há 1,5 milhão de assinaturas para defender a Amazônia 

brasileira contra o decreto chamado RENCA, editado pelo Governo, que lá está no Palácio do 

Planalto. 

Já há mobilizações da sociedade brasileira que são retomadas com muito vigor contra a 

reforma da Previdência. E com todo o descaramento do mundo, o Sr. Moreira Franco e o Sr. 

Eliseu Padilha, também denunciados, retomam com a reforma da Previdência. 
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A reforma de maior exclusão da população de baixa renda neste País é a reforma da 

Previdência. E eu não consigo imaginar ou acreditar que este Plenário possa votar uma 

reforma de tamanha perversidade e exclusão, de um sistema que hoje funciona e é exemplo 

para o mundo, o sistema de seguridade social brasileiro. 

Hoje está em risco a soberania brasileira! Está em risco o Rio São Francisco; está em risco a 

água brasileira, que é bem público; está em risco o subsolo brasileiro; está em risco o petróleo 

brasileiro; está em risco a indústria nacional brasileira! 

Amanhã virão aqui reitores dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que morrerão à 

míngua por falta de recursos. Então, está em risco o desenvolvimento de valor agregado da 

indústria nacional, da ciência e desenvolvimento científico e tecnológico. Está em risco cada 

vez mais o emprego; estão em risco o salário, a renda, a alimentação de um País que voltou 

para o Mapa da Fome. 

Aqui votamos - e a maioria aprovou contra o voto dos partidos da Oposição e de muitos outros, 

inclusive de parte do PSDB - a mudança da política de financiamento do BNDES. Nós 

destruímos políticas fundamentais de financiamento do setor produtivo brasileiro. 

Neste País, a desigualdade se aprofunda, a subcidadania vai virando novamente uma marca. 

Nós estamos aprofundando a marca da subcidadania, da exclusão, da precarização, das 

divisões claras da desigualdade. 

Mas a marca da luta que se põe e que engana muita gente é a marca da luta contra a 

corrupção. Não é que ela não seja importante. Mas a ética é uma obrigação; não é uma 

bandeira de luta. A ética na gestão pública, a ética na política, a ética no nosso comportamento 

cotidiano é uma obrigação. E ela, por si só, não resolve questões fundamentais da 

desigualdade do Brasil. 

Junto à ética na nossa ação têm que ir o combate contra a desigualdade brasileira, a defesa do 

patrimônio brasileiro, a defesa da soberania brasileira, um projeto nacional de desenvolvimento 

por políticas públicas universais contra essa política da subcidadania, pela igualdade de 

oportunidades, a igualdade de direitos, para que a sociedade possa ser tratada de forma que 

não haja cidadãos inferiores e cidadãos superiores, como castas privilegiadas, concentradores 

de renda, concentradores de riqueza, o que leva à morte e à fome a grande maioria da 

população. 

E eu encerro, Sr. Presidente, fazendo um apelo pela defesa democrática, pela defesa do País 

e pela defesa dos direitos do povo brasileiro, considerada toda a sua pluralidade. 

Muito obrigada, Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Poder Executivo. 

Insustentabilidade de denúncias contra o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Posicionamento do PCdoB a respeito da reforma política. 

________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o golpe se materializa por meio das reformas, e nós 

estamos ameaçados, já pela imprensa, pois foi divulgado que se vai tentar votar, no mês de 

outubro, a famigerada reforma da Previdência, uma reforma excludente, uma reforma cruel, 

uma reforma que pune mulheres, que afasta da aposentadoria quem está prestes a aposentar-

se e que coloca o jovem que entra hoje no mercado de trabalho numa circunstância de não 

poder aposentar-se jamais. 

A reforma da Previdência é o texto mais nefasto, mais antipopular, mais antissocial que eu já vi 

circular no Congresso Nacional. E essa informação sobre sua votação vem anexa à 

circunstância do imbróglio jurídico em que a crise política se meteu. 

O Brasil está numa crise econômica que é mundial, mas foi agravada por um desastroso 

Governo, e agora está num imbróglio jurídico, em que a Polícia Federal aponta o dedo para o 

Presidente da República e diz que ele é chefe de uma ORCRIM - essa sigla passou a ser algo 

popularizado no Brasil -, e essa ORCRIM teria ao seu lado Deputados, políticos, alguns já 

presos. 

Mas o jornal O Globo, prócere da distorção, saiu na semana passada com uma capa que eu 

julgo, Deputado Solla, criminosa. Apresenta foto das malas encontradas num apartamento 

supostamente de uso do ex-Ministro Geddel Vieira Lima, hoje preso, e o título vem com o nome 

de Lula, acerca de processos requentados, que amanhã serão requentados novamente em 

Curitiba. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que nós vamos reagir, até o fim, a esta reforma da Previdência. 

Nós vamos reagir até o final às ilegalidades sancionadas no mundo do trabalho pelo Sr. Michel 

Temer. 

Nós vamos também resistir até o final contra a tentativa de criminalização da política e de 

punição sem provas. Algo que está comprovado são malas de dinheiro, é a corrida de Rocha 

Loures segurando mala de dinheiro. 

Não há qualquer prova contra o ex-Presidente Lula. Tem mala de dinheiro? Não tem. Tem 

conta no exterior? Não tem. Existe gravação? Não existe. Vão criminalizar Lula com base em 

que prova? Respeitem o povo brasileiro! 

Eu quero dizer que a reforma política é algo fundamental no transcurso desta crise política e 

jurídica a que o Brasil está submetido. O PCdoB entende que aprovar uma cláusula de barreira 

gradual e progressiva e garantir que as coligações terminem, a partir de 2020, é, de fato, um 

grande passo. Mas nós não podemos aceitar modelos exóticos, absurdos e casuísticos que só 

vêm para beneficiar os grandes partidos. 
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Chamamos a atenção dos aliados que têm contado com nossa força, coragem e certezas. 

Neste momento, tenho clareza sobre a questão da reforma. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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PREVI a respeito de denúncia do Economus - Instituto de Seguridade Social sobre a 

sustentabilidade de seu plano previdenciário. Crítica à proposta de reforma previdenciária 
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________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

queria cobrar da PREVI uma resposta a respeito de denúncia do Economus sobre a 

sustentabilidade do seu plano. A patrocinadora, o Banco do Brasil, tem que dar a devida 

resposta, e até agora não o fez. Estamos fazendo essa cobrança e esperamos que a resposta 

seja dada o mais rápido possível. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, eu quero ainda deixar registrado que não adianta o 

Governo dizer, após qualquer movimentação, o seguinte: "Ah, no mês que vem começa a 

votação da reforma da Previdência!" Faz isso para tentar evitar mais desgaste, a discussão de 

todos os seus problemas. 

Quero chamar a atenção para isto: não se pode usar a reforma da Previdência como salvação 

econômica do País. Os que roubaram roubaram demais. Exames de dinheiro mostram a 

totalidade desses recursos. E querem cortar o benefício do aposentado e da pensionista. 

Sr. Presidente, lembro que vamos continuar aqui cobrando uma reforma da Previdência justa e 

equânime, sem ameaças, sem intimidações e sem insinuações, porque não é assim que se 

trata aposentado e pensionista. 

Praga de aposentado pega! 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Presença, no plenário, dos Vereadores Marquinho e Eudécio Rezende, do Município de Santa 

Vitória, Estado de Minas Gerais. Atuação do orador em prol do Município. Posicionamento 

contrário à reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (Bloco/PROS-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero dizer da minha felicidade de anunciar que está aqui conosco o Vereador Marquinho, do 

Município de Santa Vitória. Vereador atuante, trouxe um grande número de reivindicações - um 

verdadeiro caos na área da saúde foi relatado por ele. 

Está presente aqui também o Vereador Eudécio. 

O Vereador Marquinho, além de trazer um grande número de reivindicações, reafirma o nosso 

posicionamento contra a reforma da Previdência. Há um grande anseio dos servidores 

públicos, da população de Santa Vitória. 

Ele veio trazer um convite também. No próximo domingo, vai acontecer um evento no Clube da 

Viola. Elismar Prado, que é meu irmão e Deputado Estadual, vai até dar uma palhinha lá 

também. 

Nós nos colocamos mais uma vez à disposição. Este ano, nós já liberamos ônibus para 

transporte escolar, há os kits esportivos, computadores para escolas, veículos para transporte 

de pacientes com câncer, implementos agrícolas. No passado, liberamos recursos para 

asfaltamento. Estamos à disposição também para atendermos às reivindicações na área da 

saúde. 

Parabéns! 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. Está feito o registro. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Solidariedade à iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST de ocupação de 

terreno ocioso no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Acerto da 

decisão do PSOL de participação na Frente Povo Sem Medo. Continuidade da luta pelo 

afastamento do Presidente Michel Temer e pela rejeição da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria dar como 

lido o nosso pronunciamento. 

Em São Bernardo do Campo, 6 mil pessoas mostram que a luta é para valer. Neste momento 

de retrocessos em todos os sentidos - na área dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos 

direitos dos trabalhadores -, a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - MTST 

em São Bernardo do Campo é um ótimo exemplo de luta, de tenacidade, de combate ao 

derrotismo. 

Mais de 6 mil pessoas acamparam em um terreno em São Bernardo do Campo para ter direito 

e acesso a 60 mil metros quadrados. Só nesse Município há 90 mil sem tetos. Os ocupantes 

vêm sendo acossados pela tropa de choque, que tenta desmobilizar aqueles que lutam por 

uma casa no nosso País. 

Por isso, Sr. Presidente, eu queria manifestar a nossa total solidariedade à ocupação do MTST, 

esse movimento que vem demonstrando capacidade de mobilização e coerência ideológica, 

servindo de exemplo para todos os lutadores sociais do nosso País, neste momento de 

retrocesso e golpe institucional. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estamos vivendo um momento de grandes 

ataques aos trabalhadores, o que leva muitas pessoas ao desalento.  

Para começar, houve um golpe parlamentar que zombou dos votos de mais de 50 milhões de 

brasileiros, um golpe que, logo se viu, tinha como agenda aprovar reformas nos formatos mais 

draconianos, como a trabalhista, que sequer contou com o prometido veto presidencial dos 

pontos mais controversos. 

A rejeição a Temer é enorme, e ainda assim o povo teve que amargar uma nova derrota com a 

votação da primeira denúncia na Câmara. Esse foi um dia em que os brasileiros se sentiram 

completamente abandonados por seus representantes. Neste cenário, é fácil ceder à 

melancolia, mas é fundamental que as pessoas não caiam no derrotismo e saibam observar 

que se faz resistência de esquerda neste País desafiador. 
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A ocupação do MTST em São Bernardo é um ótimo exemplo de luta. Nada menos que seis mil 

lutadores estão neste momento acampados em um terreno sob disputa judicial. O local é 

reivindicado para ajudar a sanar o maior déficit habitacional do ABC, pois há mais de 90 mil 

pessoas sem teto na cidade. A Constituição prevê que toda terra deve cumprir função social, o 

que não era o caso da propriedade de 60 mil metros quadrados em frente à fábrica da Scania. 

As tropas de choque tentaram desmobilizar a ocupação com emprego de força, mas a 

resistência vem sendo vitoriosa. 

A práxis se completa com a teoria. Ao mesmo tempo que o MTST vem conquistando resultados 

significativos, abre importante espaço de debate. Destaca-se a plataforma Vamos, que pauta, 

organiza e divulga encontros com figuras e intelectuais de esquerda ao redor de todo o País. A 

participação popular é estimulada por meio de sugestões on-line, rumo à construção de um 

programa alternativo de esquerda. A nosso ver, ainda não há definição quanto ao que resultará 

desses encontros suprapartidários, no entanto, não somos reticentes a uma das poucas 

iniciativas contra o golpismo que não se limitam ao lulismo. 

É preciso reconhecer a capacidade de mobilização e a coerência ideológica do MTST. 

Avaliamos como um grande acerto o ingresso do PSOL na frente Povo Sem Medo, na qual, 

com o MTST, exercemos papel crucial na luta contra a retirada de direitos.  

Não esqueçamos que o "Fora, Temer!" continua, assim como a luta contra a reforma da 

Previdência, a qual esperamos derrotar. Os 6 mil ocupantes de São Bernardo nos encorajam a 

dizer mais uma vez que a luta digna vale a pena e que outras vitórias virão, desde que o povo 

esteja organizado e se mostre combativo. 

Muito obrigado. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

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

primeiro gostaria de agradecer ao Presidente Rodrigo Maia, porque esta seria a terceira vez 

que o meu espaço no Grande Expediente seria transferido, e S.Exa. me fez a deferência de me 

garantir mais tempo agora na tribuna. 

Sras. e Srs. Parlamentares, senhoras e senhores que nos acompanham pelos órgãos de 

comunicação desta Casa, aproveito este generoso espaço que me concede a Câmara Federal 

para abordar a grave crise política, econômica e social que assola o nosso País, uma 

verdadeira crise de Estado.  

Recorro ao legado trabalhista que recebemos de Getúlio, Jango, Pasqualini, Darcy Ribeiro e do 

patrono do PDT, Leonel Brizola, para a resistência contra os avanços conservadores que 

buscam retroceder nas conquistas sociais, precarizando a situação dos que mais precisam, 

especialmente os trabalhadores brasileiros, aumentando o espectro da desigualdade. 

Desde Darcy Ribeiro, a tribuna do Congresso Nacional era ocupada para denunciar a exclusão, 

que inviabilizava o acesso de negros, índios e pobres aos bancos escolares. Essa tem sido a 

nossa tragédia histórica, agora impondo investimento público na construção de cadeias em 

detrimento da construção de escolas. 

A propósito, em março de 1991, o idealizador das escolas de tempo integral foi enfático: "A 

característica mais nítida da sociedade brasileira é a desigualdade social, que se expressa no 

altíssimo grau de irresponsabilidade das elites e na distância que separa os ricos dos pobres, 

com imensa barreira de indiferença dos poderosos e de pavor dos oprimidos". 

Portanto, vivemos, nós brasileiros, um momento dramático, com inquietante crise política, sem 

governabilidade evidente, já que o Presidente da República não consegue mobilizar o País 

para as causas nacionais, tem imensas dificuldades para circular no território nacional e o seu 

reconhecimento, por parte da população, é o mais baixo que um Presidente já teve em toda a 

história republicana. 

Essa realidade é o reflexo de um sistema presidencialista de coalizão esgotado, fracassado na 

implementação da política pública e tomado pela corrupção. 

Com efeito, postos os fatos recentes à apreciação da sociedade, que, por denúncia, pretendia 

investigar o Presidente da República, 81% dos brasileiros, conforme o instituto de pesquisas 

Datafolha, opinaram pela investigação. Investigar era preciso. Entretanto, como o modelo de 

governo é parlamentar, a investigação não foi admitida, mesmo que a elevado preço.  

Basta atentar para a reportagem publicada pelo jornal O Globo, em 16 de julho passado, que 

trouxe o levantamento de que o Governo Federal, que acusa a necessidade de arrocho nas 

contas públicas, liberou 15,5 bilhões de reais em programas e emendas aos Estados e 

Municípios, nas duas semanas que antecederam a votação do relatório sobre a denúncia da 

Procuradoria-Geral da República contra o Presidente Temer, na Comissão de Constituição e 

Justiça, onde proferimos o nosso voto, repito, pela investigação, posição não ratificada por este 

Plenário. 

A expectativa agora é pelas próximas denúncias, o que agrava ainda mais a situação já 

precária de governabilidade. Quantas malas de dinheiro mais vai custar o intento de esconder 

a verdade? 
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E é nessa perversa conjuntura que se pretende realizar reformas, como a da Previdência, sem 

qualquer legitimidade, atribuindo tão somente à parte mais fraca a responsabilidade pela grave 

crise fiscal e econômica que também alcança o Brasil.  

Nesse cenário, os titulares do rentismo patrocinam juros escorchantes e estimulam o consumo, 

sem que o tomador do crédito tenha condições de pagá-lo. E mesmo assim não são 

convidados a oferecer sua contribuição para o ajuste fiscal.  

Tampouco um tratamento tributário mais justo, que distribua a renda e tribute o patrimônio, é 

cogitado para suportar o desequilíbrio das contas governamentais. 

Não bastasse essa falta de critérios, aprovaram o congelamento dos investimentos públicos na 

saúde, na educação e na segurança, repercutindo na vida das pessoas, em especial na dos 

mais pobres, que têm de pagar a conta.  

Essa visão, para o trabalhismo, é inaceitável, razão pela qual participamos do debate público e 

das votações desta Casa sempre marcando nossa posição contra o sacrifício do povo 

brasileiro, dizendo não às reformas propostas por um governo sem apoio popular e ilegítimo. 

Ao aprovar as reformas, ao impedir a investigação - com todo o respeito que merecem os 

colegas Parlamentares - esta Casa Legislativa está em franca oposição à vontade dos 

brasileiros, que repudiam o atual Primeiro Mandatário da Nação. 

Trata-se de uma impostura, como sempre qualificou a traição ao povo o companheiro Leonel 

Brizola. Trata-se de uma impostura. É a isto que lamentavelmente assistimos aqui: traição, 

mentiras, soberba, negociatas, corrupção e cumplicidade que agridem o Estado nacional, 

criminalizam a política e os partidos e nos conduzem ao esgotamento de um sistema que 

atinge os Poderes da República, o público e o privado. 

Neste momento, não se vislumbra qualquer saída, e o tensionamento, o ódio e a ameaça de 

ruptura estão presentes no cotidiano do Parlamento. É preciso uma restauração mínima, 

convidando a sociedade para chegar a 2018 com o País mais tranquilo e politizado, capaz de 

eleger com legitimidade seu Presidente da República. 

Como retomar o crescimento com 14 milhões de desempregados e com a paralisação de 

setores importantes da atividade empresarial? Somam-se a esses fatos os desempenhos 

negativos da economia, os quais o Governo busca contrapor com pequenos sinais de melhoria 

- claro, depois de atingir o fundo do poço. São meros paliativos que buscam passar para a 

população a imagem de que há um novo governo que vai colocar o País no rumo certo. Pura 

falácia! 

É preciso apresentar alternativas econômicas que alterem o atual modelo para um 

desenvolvimento com emprego e sem demagogia. 

Como é possível refazer - como fizemos nesta Casa há pouco - o Orçamento público, mais 

uma vez, porque as receitas não acontecem, e os gastos superaram as expectativas? 

E o que falar do injusto pacto federativo, que trata mal os Estados federados e os Municípios, 

muitos em situação de calamidade, tornando a vida das pessoas ainda mais crítica? 

A disputa viável e necessária neste quadro é sobre o futuro, Sr. Presidente, quando a unidade 

vai ser fundamental, com a recuperação da moralidade pública. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, para a superação da crise, é preciso alternativas, 

mas também é preciso a defesa intransigente da democracia e do Estado Democrático de 

Direito. 

A recuperação da política e o fortalecimento dos partidos, tão desmerecidos, deve passar por 

uma reforma que estabeleça campanhas com baixo custo e nas quais a influência econômica 

não gere desequilíbrio entre os candidatos. O sistema eleitoral, expressão do voto, deve 

aproximar os eleitos da sociedade e fortalecer os partidos. 

Entretanto, a reforma que neste momento estamos buscando implementar, num último suspiro 

de esperança, deixa muito a desejar. O financiamento público, ainda que necessário, não pode 

alcançar as cifras astronômicas que a sociedade não tem como suportar. E o sistema de voto 

não pode ser transformado em majoritário, como querem os defensores do distritão, sob pena 

de o já limitado presidencialismo não alcançar coalizão alguma, dificultando mais ainda a 

governabilidade.  

Mesmo assim, é com esperança que o PDT está oferecendo ao povo brasileiro a liderança de 

Ciro Gomes para conduzir o Brasil na superação deste grande desafio produzido pela crise. 

Embora irreverente e crítico sobre as mazelas nacionais, estamos convictos de que Ciro 

Gomes apresenta todas as condições para implementar um grande pacto nacional - pacto 

necessário, todos sabem. Independentemente das visões, independentemente dos candidatos 

que se apresentem no debate público, é preciso um grande pacto nacional. E Ciro Gomos tem 

condições de dar continuidade à luta contra a corrupção para, aí sim, dar legitimidade às 

reformas necessárias e à defesa intransigente da educação e do patrimônio nacional como 

vetores do desenvolvimento.  

O PDT, que patrocinou, desde o trabalhismo, a constituição das mais caras conquistas sociais 

do povo brasileiro, que suportou as amarguras e adversidades do exílio com Brizola e Jango e 

que idealizou as reformas de base, tem todas as condições para conduzir a Nação e superar 

este momento dramático. 

Vamos às eleições democráticas. Nesta quadra do País, quando nos perguntam, diante da 

crise de Estado, qual é a saída, temos de acreditar nas eleições democráticas como esperança 

de um novo Brasil, para recuperar a felicidade do povo brasileiro. Esta é a grande causa do 

nosso partido e da nossa bancada, bravos companheiros de bancada do PDT. 

Peço a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do Requerimento de Destaque nº 4 para votação em separado do 

art. 2º do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2017, da Medida Provisória nº 780, de 2017, 

sobre a instituição do Programa de Regularização de Débitos não Tributários junto às 

autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal. Ilegitimidade do 

Governo Michel Temer para aprovação de projetos de grande relevância para o País. 

Participação em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, destinada ao 

debate da crise financeira de universidades federais e outros órgãos, provocada pelo corte de 

recursos orçamentários. Posicionamento contrário à aprovação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Deputados, o PSOL permanece na linha da obstrução, e a população brasileira tem que saber 

o porquê. 

Não há legitimidade no Governo para se aprovarem projetos de grande relevância para a vida 

nacional, muito menos quando se percebe que a maioria dos projetos quase sempre - é regra 

geral - trazem benefícios aos que muito têm, num país onde há tanta desigualdade. 

Participei, ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de uma audiência pública com 

a presença dos reitores da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Oeste 

do Pará, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do Instituto Federal do Pará, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, e de representantes de instituições seculares, como 

o Museu Goeldi, o Instituto Evandro Chagas, entre outros, que estão praticamente fechando as 

portas por conta dos cortes dos recursos de investimento e de custeio. 

Enquanto isso, toda semana, somos chamados aqui a aprovar alguma norma para favorecer 

sonegadores, os ricos, os grandes capitalistas. Acabamos de encaminhar uma votação que 

concede benefícios e redução de 30% de multa, estabelece 119 parcelas para pagamento, 

com redução de multas de empresas para com autarquias ou fundações públicas. 

Nós estamos inviabilizando instituições fundamentais ao equilíbrio inclusive financeiro, mas 

fundamentalmente à produção da justiça social, de um tipo de desenvolvimento econômico 

com justiça social e equilíbrio ecológico, porque a regra virou destruir direitos dos pobres.  

Pretende-se, em breve, aprovar aqui a reforma da Previdência. Não aprovarão! Não terão paz 

aqueles que querem inviabilizar a aposentadoria dos trabalhadores. Há todo um esquema 

montado. É mídia, é propaganda, é desalento, é desesperança. Há toda uma estratégia para 

criar uma psicoesfera favorável à destruição de direitos. A desmobilização popular, em grande 

medida, tem sido provocada de forma planejada, intencional. Mas não pensem que 

conseguirão realizar aqui todos os golpes contra os direitos do povo. Não passarão, 

principalmente a reforma da Previdência, que adiaremos o quanto pudermos.  

Por isso, estamos em obstrução e propomos a retirada da matéria de pauta.  
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DISCURSO 

________________________________________ 
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Contrariedade à retomada da votação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, estranho que a área econômica do Governo, que percebe que o fato 

de a economia ter se descolado da crise política e ter se mantido numa certa estabilidade, 

ainda que o Governo tenha dois complicadores que são duas apresentações da PGR para 

enfrentar nos próximos dias, já fala em querer retomar a votação da PEC da Previdência agora 

em outubro. 

Não tem clima nenhum para que isso aconteça. A forma como estão sendo tratados os 

trabalhadores, os servidores é odiosa. Isso não pode continuar acontecendo. Nós não 

podemos criar uma guerra de classes no nosso País, na nossa Nação, a pretexto de atender 

ao dono deste Governo, que é o mercado. 

O mercado quer essa reforma a qualquer preço e a qualquer custo. Sabemos inclusive das 

alegações que a área econômica vive alardeando, de que a Previdência está quebrada, de que 

a Previdência não se sustenta. E fazemos perguntas em cima daquilo que acontece aqui 

dentro da Casa mesmo. Querem aprovar o REFIS para refinanciar dívidas inclusive da 

Previdência. Querem aprovar a MP que vai parcelar as dívidas das prefeituras. Querem 

aprovar a MP do FUNRURAL, que vai negociar a dívida dos ruralistas com a Previdência. 

Ora, se a Previdência está quebrada...  

Acumulado a tudo isso, temos a DRU - Desvinculação de Receitas da União, que vai retirar da 

seguridade social 100 bilhões de reais este ano, já retirou um tanto no ano passado e vai 

retirar, até 2023, a mesma coisa.  

Qual era o objetivo do Governo? O objetivo, na verdade, era, na própria PEC do teto de gastos, 

também estender até 2037 a DRU. Não conseguiram. Mas nós estaremos lutando aqui para 

impedir que esta reforma seja feita dessa maneira. 

Mas andando, andando devagar, mês a mês, já conseguimos a soma de 9 meses. Nove meses 

de contribuição significam 1 ano e meio para as pessoas terem a possibilidade de se 

aposentarem pela chamada fórmula 85/95, que nasceu de uma emenda que fizemos ainda no 
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Governo passado, que queria suprimir o direito das pensionistas. E aprovamos esta emenda da 

fórmula 85/95, que é a diminuição do prejuízo dos segurados da Previdência Social. Portanto, 

continuaremos lutando aqui. 

Sr. Presidente, não adianta o Governo alardear que precisa fazer isto ou aquilo. Nós sabemos 

qual é a situação difícil por que passa o segurado da Previdência Social, o desespero de um 

aposentado, de uma pensionista. 

Chamo a atenção desta Casa para a situação. Todos aqui devem ter pai e mãe, não são filhos 

de chocadeira. Na verdade, sabemos bem da dificuldade para tratar a questão de um 

aposentado, de uma pensionista. 

Como já disse anteriormente, é bom o Governo acordar porque praga de aposentado pega. 

Este Governo está bem praguejado e precisa aprender tudo aquilo que tem feito de maldade 

contra o servidor, contra o trabalhador, contra o aposentado, contra o pensionista. 

Enquanto isso, rouba-se à vontade: PETROBRAS, ELETROBRAS, NUCLEBRAS, fundos de 

pensão, BNDES. 

O caso do Rio de Janeiro é esplendoroso. Ali não é caso de desvio nem de corrupção. É coisa 

de ladrão mesmo. O Sérgio Cabral foi um ladrão que não sabe nem o que faz com o dinheiro, 

que está escondido não sei onde. 

Um abraço, Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 

 

 

 

________________________________________ 
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Existência de perseguição política ao ex-Presidente Lula e a integrantes do PT no âmbito da 

Operação Lava-Jato, da Polícia Federal. Indignação seletiva de Deputados ante divulgação de 

carta do ex-Ministro Antonio Palocci acerca de corrupção nos Governos do PT e ante decisão 

do Supremo Tribunal Federal - STF de afastamento do Senador Aécio Neves de suas 

atividades parlamentares. Inexistência de provas criminosas contra o ex-Presidente Lula. 
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Reação da opinião pública contra atos do Governo de Michel Temer relativos à extinção de 

reserva de cobre e à realização da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nós gostaríamos de falar hoje sobre uma série de fatos que 

foram noticiados durante o dia, entre eles fatos que muito nos entristeceram, como o aumento 

da pena ao ex-Deputado e ex-Ministro José Dirceu, de 20 para 30 anos, uma pena exagerada, 

uma pena adotada sem provas. É uma perseguição que se comete contra José Dirceu! 

Nós ficamos impactados, hoje, com a forma escandalosa como se apresentaram os chamados 

recibos das doações ao Instituto Lula, que nada mais são do que recibos de doações legais. 

Eles foram apresentados à opinião pública como se fossem prova de corrupção. 

Ora, eles não são prova alguma! Não são prova nenhuma! São simplesmente recibos daquilo 

que está na contabilidade do Instituto Lula. E agora o Sr. Marcelo Odebrecht, como não tem 

mais nada para provar nas suas delações, apresenta um documento legal como prova. 

E essa é a essência dessas delações. São delações que não têm provas. É por isso que o TRF 

4 - Tribunal Regional Federal da 4ª Região teve que reconhecer, hoje, que não havia provas 

contra o ex-tesoureiro do PT João Vaccari e teve que absolvê-lo pela segunda vez. Pela 

segunda vez, João Vaccari foi absolvido. E é isso que muitas vezes vai acontecer ainda. 

Eu estou aqui impressionado também com o festejo, com a forma como alguns Líderes da 

base do Governo comemoram a chamada carta do Palocci. É uma carta que tem um único 

objetivo: dar seguimento à entrega da vida dele às mãos do grupo da Operação Lava-Jato, de 

Curitiba. É a sua rendição. E, para que houvesse essa rendição do Palocci, houve exatamente 

a promessa de que ele será solto, de que ele será absolvido ou de que ele terá sua pena 

reduzida e poderá viver com tudo aquilo que ele amealhou de riqueza durante as suas 

atividades. Ele disse que ficou chocado muitas vezes com o Presidente Lula, mas não ficou 

chocado com os seus próprios feitos. 

Mas me espanta muito a Liderança da base do Governo ressaltar a questão da carta do 

Palocci e não falar um pio, não dizer um pio sobre o afastamento do Senador Aécio Neves. Os 

Líderes da base querem fazer de conta que não aconteceu nada com o Aécio! Ele 

simplesmente passa como aquele que... "Olha, foi o candidato a Presidente da República, que 

quase ganhou a eleição, que bateu na trave, que liderou o processo do 'Fora, Dilma' - que se 

aliou ao golpista Temer para derrubar a Dilma! Agora é afastado do seu mandato, por uma 

decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Liderança da base do Governo não toca nesse 

assunto! 

Covardes! Covardes! Não têm coragem de debater o que está acontecendo no Brasil! 

Querem voltar e querem tornar todas as denúncias uma perseguição ao PT e ao ex-Presidente 

Lula. Não querem enfrentar o momento delicado por que passa o País. Não querem também 

reconhecer que Lula, apesar de todas as denúncias e acusações infundadas, continua 

crescendo na opinião popular, continua cada vez mais aprovado, porque o povo brasileiro já 

entendeu qual é a jogada. O povo brasileiro já entendeu que o objetivo da Operação Lava-Jato 

é o mesmo objetivo dos golpistas: é tirar Lula da disputa eleitoral, é impedir que se retome um 

processo de desenvolvimento em nosso País, um processo de distribuição de renda, um 

processo que permita a soberania do Brasil. 
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É este o objetivo do golpismo e da Operação Lava-Jato, que se aliam ao Departamento de 

Estado Norte-Americano, que se aliam a interesses estrangeiros, que entregam o petróleo às 

empresas internacionais - como haverá um leilão amanhã, sem a participação da PETROBRAS 

nos leilões -, como fazem com as geradoras hidrelétricas mineiras da CEMIG, que estão 

entregando aos chineses. É este o Governo! Quis entregar a reserva estratégica de cobre à 

mineração internacional, mas não conseguiu, porque houve uma reação do povo brasileiro. 

E digo aos senhores: toda vez que houver essa reação, esse movimento vai se paralisar. E nós 

conseguimos paralisar essa criminosa reforma da Previdência. Está paralisada e vai estar 

paralisada. Vocês terão que dar um outro golpe aqui, para fazer a reforma da Previdência, 

porque o povo brasileiro se mobilizou e rejeitou essa reforma. E este Congresso Nacional não 

tem coragem de enfrentar o povo nas ruas, porque o povo abriu o olho em relação à reforma 

da Previdência. 

Quero dizer aos senhores: nós achamos que os senhores deveriam discutir o afastamento de 

Aécio Neves. Esse é um assunto grave. É um assunto grave não só pela denúncia, mas pela 

decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Não fiquem aqui festejando essa cartinha do Antonio Palocci, porque essa cartinha é um 

bilhetinho. O povo brasileiro sabe muito bem que o objetivo dele é entregar Lula para sair da 

cadeia. É esse o objetivo. Ele não teve a altivez de defender aquilo que foi a sua participação 

num Governo que construiu este País, que desenvolveu tantas coisas, que democratizou a 

renda, que democratizou a vida do povo brasileiro. Esse foi um fato lamentável. 

Mas fato lamentável também é o silêncio da base do Governo sobre o afastamento de Aécio 

Neves. Vamos debater essas questões, porque são questões que dizem respeito à democracia 

em nosso País. E nós queremos preservar a democracia. 

Nós queremos garantir as eleições de 2018. O nosso esforço nessa chamada reforma eleitoral 

é exatamente garantir eleições democráticas e livres, porque isso está sob ameaça, e nós não 

podemos aceitar essas ameaças. Nós temos que responder, garantindo o processo 

democrático, garantindo o respeito ao voto popular ser respeitado. E que venhamos a impedir 

todo tipo de arbitrariedade que reduza a democracia em nosso País! 

 

________________________________________ 
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277.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 27/09/2017-11:54 

Publ.: DCD - 9/28/2017 - 165 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 



 

1777 
 

Encaminhamento da votação do requerimento de votação artigo por artigo da Medida 

Provisória nº 783, de 2017, sobre a instituição do Programa Especial de Regularização 

Tributária junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Olhem, é uma covardia! 

Covardia é o nome do se está operando aqui neste plenário. 

O Governo manda para o Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência que 

dificulta o acesso ao BPC - Benefício da Prestação Continuada, para os brasileiros que 

ganham um quarto de salário mínimo de renda por pessoa na família e têm dificuldade 

sensorial de natureza grave.  

Na proposta original mandada pelo Governo, eles quiseram aumentar a idade mínima de 65 

para 70 anos - repito: pessoas que estão na pobreza e com dificuldade sensorial de natureza 

grave - e quiseram, ainda na proposta original, que o benefício fosse menos do que um salário 

mínimo. 

E agora renegociam dívidas de Deputados e Senadores que são sócios ou donos de empresa 

num valor de 3 bilhões de reais? E o próprio Relator da matéria ainda não teve oportunidade de 

dizer se suas próprias empresas, que devem 54 milhões de reais entrarão ou não nesse 

REFIS. Ao mesmo tempo, o Sr. Michel Temer está trabalhando para se defender da segunda 

denúncia que vai ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. 

Digo e repito: o nome disso é covardia e compra institucionalizada de votos para blindar o Sr. 

Michel Temer. 

A pergunta foi simples e eu posso fazê-la com toda calma, mas com toda contundência: 

Relator da matéria, Deputado Newton Cardoso, V.Exa. abre mão da renegociação dos mais de 

50 milhões das suas empresas para poder ser o Relator dessa matéria?  

Qual foi a reposta? O silêncio, silêncio. Alterações foram feitas no texto daquilo que nós 

estamos votando, ontem à noite. Alterações que ampliam as vantagens para aquele grupo 

diminuto de grandes empresários nacionais, incluindo bancos, que querem ter as suas dívidas 

renegociadas. 

Querem tirar do povo que ganha muito pouco - repito aqui - que recebe Benefício de Prestação 

Continuada, mas renegociam as suas próprias dívidas.  

Há um destaque que vai ser votado que retira a possibilidade de Deputados Federais e 

Senadores renegociarem as suas dívidas ou das suas empresas. Eu quero ver como vai ser a 

votação aqui neste plenário. 

A bancada do PSOL vai continuar dizendo que isso é um absurdo! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, pelo recebimento de 

prêmio relacionado à área da educação. Crítica à reforma previdenciária proposta pelo 

Governo Federal. Expectativa do orador de autorização da Casa para processamento no 

Supremo Tribunal Federal de denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o 

Presidente Michel Temer. 

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar novamente o 

Governador Ricardo Coutinho pelo prêmio que recebeu relativo à área de educação. O 

Governador tem cuidado das estradas, das águas - tem providenciado o abastecimento de 

água por adutoras -, da saúde e também da educação. 

Infelizmente não tem tido o apoio do Governo Federal, que, de forma estranha, retira recursos 

que já estavam previstos para a Paraíba e mostra que é um Governo que não percebe que a 

Paraíba necessita de mais recursos para investimento, a fim de levar água do Rio São 

Francisco a toda a população do Semiárido paraibano. 

Sr. Presidente, também quero falar sobre aqueles que sofrem as agruras da seca. Ainda assim, 

esta Casa quer votar uma reforma da Previdência que estabelece 15 anos de contribuição para 

o agricultor, para a agricultora e sua família! Como é que a pessoa que trabalha no campo - o 

agricultor, a agricultora - vai se aposentar, sendo que ali chove num ano e não há chuva por 6 

ou 7 anos? 

Aqueles que defendem os agricultores do Nordeste precisam votar contra a PEC da 

Previdência, porque ela é a certeza de que não haverá aposentadoria para os agricultores e 

para as agricultoras. 

Quero ver a coerência desses Parlamentares que falam de heróis que estão lá sofrendo. Na 

hora H, votam matérias que são contrárias aos interesses dos trabalhadores do campo e da 

cidade. 

Sr. Presidente, espero que nós possamos fazer um debate profundo sobre as denúncias que 

foram encaminhadas pelo Ministério Público e autorizar a investigação de Michel Temer, de 

Moreira Franco e de Eliseu Padilha, para que possam apresentar suas respostas. 

Não dá para ficarem agora num faz de conta, alegando que não existem provas. Existem 

muitas provas sim, há muitos fatos, e precisamos nos debruçar sobre eles. Esperamos que o 

Relator dê parecer favorável, para que essas pessoas possam vir a ser investigadas. 

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

O pronunciamento de V.Exa. será divulgado no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Posicionamento do orador contrário à realização da reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero deixar registrado que nós já estamos no mês de outubro e até agora não foi votada a 

reforma da Previdência. São 10 meses de contribuição, 10 meses de idade, chega-se perto da 

fórmula 85/95. E há o objetivo de também não votá-la no mês que vem.  

Votaríamos depois apenas a questão do limite de idade com regra de transição, para podermos 

garantir os direitos de aposentados e pensionistas, porque não se pode admitir a possibilidade 

de, na reta final do jogo, mudar as regras e prejudicar aqueles que estão perto de exercer esse 

direito.  

Esta Casa tem muita responsabilidade, e não só o Governo, no sentido de impedir que isso 

aconteça. Aqui há Deputados que não são filhos de chocadeira, eles têm pai e mãe, e 

precisam estar atentos a isso. E para o Governo aquele recado: praga de aposentado pega.  

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

estamos escutando várias manifestações em comemoração ao Dia do Idoso. 

O idoso não quer comemoração, não! O idoso quer realidade. O idoso quer as casas de longa 

permanência, quer as unidades de saúde de geriatria e gerontologia. O idoso quer o 

reconhecimento dos seus direitos. 

Não se pode admitir uma reforma da Previdência que quer suprimir direitos das pessoas que 

têm o chamado LOAS, um benefício assistencial, que quer reduzir aqueles casos de 

aposentadoria por invalidez; uma reforma excludente que vai tirar direitos dos idosos. 

Comemorar, sim, mas respeitando o direito dos idosos, garantindo o direito dos idosos. 

Lamentavelmente, nós temos que ter uma lei para poder garantir o direito para todos os idosos, 

o que deveria ser natural. Por isso, eu sempre digo: Cuidado! Praga de aposentado pega! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - (Risos.) O Deputado Arnaldo está sempre nos fazendo 

muito alegres.  
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Posicionamento do orador favorável à criação de fundo para financiamento público de 

campanha eleitoral. Participação do Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em audiência 

pública na Casa. Protesto de sindicalistas em frente à casa do orador em Caxias do Sul, 

Estado do Rio Grande do Sul. 

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

em nome da Maioria, eu gostaria de dizer que é muito importante que a sociedade brasileira 

saiba, com muita tranquilidade, o que está acontecendo aqui neste exato momento. Nós 

estamos votando a reforma política e tratando do fundo para financiar as campanhas eleitorais. 

Foi dito aqui que não pode haver esse financiamento de forma nenhuma. No entanto, com todo 

o respeito aos colegas Deputados que se pronunciaram, nós não podemos enganar a 

sociedade brasileira. É muito importante que a sociedade saiba o que está havendo. 

A sociedade brasileira sabe que há Deputados que usam um discurso aqui para tentar passar a 

impressão de que não usam o Fundo Partidário; de que não usam propaganda de TV; de que o 

que for aprovado aqui não vai ser utilizado por eles depois. 

Isso não fica muito bem para Deputados que utilizaram, sim, recursos do Fundo Partidário para 

se eleger; que usam, sim, recursos públicos; mas vêm aqui fazer discursos demagógicos. Isso 

não é importante. Isso não é bom para a democracia, porque a sociedade brasileira sabe muito 

bem como funciona. 

Se a pessoa não quer o fundo, vote contra; mas não fique fazendo demagogia aqui, como 

fizeram algumas pessoas, alguns partidos. Isso pega muito mal! Isso não fica bem para o 

político. Amanhã ou depois, na hora em que houver as eleições, aquele Deputado que aqui 

disse que é contra o fundo vai usá-lo, assim como vai usar o Fundo Partidário do seu partido, 

que também é oriundo de recursos públicos. Então, é muito importante analisar isso antes ficar 

criticando os demais colegas. 

Eu posso votar "sim" ou posso votar "não". V.Exas. não precisam ficar querendo dar uma de 

santo, querendo dar uma de herói, porque não é por aí o caminho. 

Além disso, eu gostaria de dizer que hoje o nosso Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, 

esteve nesta Casa, onde participou de uma audiência pública, na qual eu também estava 

presente. O Ministro participou do debate, respondeu todos os questionamentos dos 

Deputados da Oposição e mostrou como ele, um servidor de carreira, vem conduzindo o 

Ministério do Planejamento, para que nós tenhamos um País melhor. 

Eu gostaria de compartilhar com os colegas da base do Governo, aqueles que votam a favor 

do Brasil e que querem um País melhor, que nós estamos começando a comemorar medidas 

importantíssimas. Ontem, foi manchete nos grandes jornais e na TV o crescimento da venda de 

automóveis. Houve um incremento de 25% na venda de automóveis. Todos nós aqui sabemos 

que os automóveis são uma grande fonte de geração de empregos. 

Ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando a alta da Bolsa de Valores. Muitas pessoas, 

em especial as mais simples, não têm noção do que significa o crescimento da Bolsa de 

Valores. Quando a Bolsa de Valores tem alta, existe confiança no País e há investimentos. Isso 

é muito importante. Nós temos que parabenizar toda a equipe do Governo. 
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Meus colegas Deputados, eu gostaria de lembrar que nós ainda não votamos a reforma da 

Previdência. Não sabemos ainda quando iremos votá-la: se vai ser neste ano, se vai ser no 

ano que vem, se vai ser em 2019. 

Digo isso porque hoje integrantes de um sindicato que representa a Federação dos 

Trabalhadores Aposentados do Rio Grande do Sul saíram de Porto Alegre e foram protestar 

em Caxias do Sul, cidade em que vivo. Para V.Exas. terem uma ideia, em torno de 40 pessoas, 

que foram identificadas, foram à minha casa com ônibus, carro de som, caminhões. 

Essas pessoas estão mentindo, estão usando o dinheiro que é descontado da folha do 

trabalhador para fazer protesto. Eles mentiram dizendo que nós votamos contra os 

aposentados. Nem houve votações ainda! 

Nós fizemos um grande serviço à Nação quando votamos a retirada daquela contribuição 

sindical, que não vai existir mais. Agora, o trabalhador só vai contribuir para sindicatos que 

realmente mereçam apoio, que façam um trabalho benfeito. 

Vejam o que esses sindicatos estão fazendo com o dinheiro do trabalhador! Percorreram 140 

quilômetros para chegar a uma cidade e mentir dizendo que votei contra o trabalhador, que 

votei contra os aposentados. Nem houve votação ainda! A reforma da Previdência não foi 

votada. 

Isso deixa bem claro que nós votamos corretamente em relação à retirada da contribuição 

sindical. Esses sindicatos com muito dinheiro acabam fazendo coisa errada, inclusive 

mentindo, como fizeram hoje defronte a minha casa, soltando foguetes, deixando os animais 

desesperados. 

São pessoas covardes! Eu estou aqui trabalhando de segunda a sexta; e eles foram, numa 

quarta-feira, às 10 horas da manhã, fazer protesto na frente da minha casa, em Caxias do Sul. 

São pessoas que não respeitam o próximo. São pessoas sem moral! Se fazem protesto numa 

quarta-feira, às 10 horas da manhã, é porque são pessoas que não têm o que fazer. E mais: 

ficam mentindo! 

Então, nós estamos de parabéns por termos votado a favor da retirada da contribuição sindical 

desses sindicatos, que realmente prestam um desserviço à sociedade brasileira. 

Era isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

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

senhores funcionários e servidores, acho que nós tivemos no dia de ontem, entrando pela 

madrugada, uma discussão importante. 

Nós temos que encontrar um denominador comum para estabilizar politicamente o nosso País. 

As divergências são bem-vindas, mas a imposição não.  

De acordo com a análise de conjuntura do PCdoB, estamos em uma contradição de classes 

muito grande: a minoria do País tem 90% dos bens, e o restante, 1%. 

A política fala em uma reforma. E eu acho que a primeira área em que temos que investir é a 

educação, porque em um País de tamanho continental como o nosso a situação é difícil. 

Quando se vai para o Norte, é uma coisa; quando se vai para o Nordeste, é outra. E eu não 

falo nem do Sul maravilha, porque o meu ramo é Nordeste.  

Vemos que as eleições no Nordeste têm melhorado bastante, mas não o suficiente a ponto de 

não se verem lideranças localizadas, que mandam, desmandam e fazem o que bem entendem. 

Agora, nós não temos outra saída senão continuar investindo na educação, continuar 

discutindo na política, porque fora da política não há solução, não há salvação.  

Eu acredito que há partidos que não compreendem que partido tem que ser ideológico, tem 

que ser político, mas tem que respeitar as diferenças, tem que respeitar o outro, e não querer 

impor a sua ideia simplesmente porque acha que é maior, que é mais firme. Ledo engano! 

Todos nós que estamos aqui nesta Casa fomos eleitos. A forma de eleição não vou discutir, 

mas todos de uma forma ou de outra são.  

No entanto, a Direita resolveu, além de querer impor, querer ser valente. Ela esquece que 

nordestino não tem medo nem do cão, imagine de uma pessoa viva! Tenta não respeitar nós 

de Esquerda, nós petistas, nós do PCdoB. Acho que este caminho não é bom, porque, se eles 

têm responsabilidade com o País, nós temos também, só que nós temos uma visão mais 

democrática.  

Como é que se tem um Presidente da República que não tem um voto, vendendo as nossas 

riquezas, como a PETROBRAS, que está em jogo, e continua alegre, fagueiro na Presidência 

da República, como se nada estivesse acontecendo?  

Eu conheci o brasileiro, principalmente o cearense, mais proativo, com mais vontade de 

mudanças. Nós estamos vendo que as reformas do Presidente da República não são para o 

bem do País. Ainda bem que esta Casa não aprovou a da Previdência! Está com dificuldades, 

mas vontade tem de fazer uma reforma da Previdência. A pessoa paga, o Governo tem que 

pagar, a empresa tem que pagar, porque Getúlio criou a Previdência no sistema tripartite.  

Este sistema foi sendo modificado, mas sabemos que todos nós precisamos do legado da 

aposentadoria, e nós pagamos. Portanto, acho que o Governo Temer deve procurar ampliar, 
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democratizar mais o nosso País e fazer investimentos, porque nós estamos precisando de 

empregos.  

Sr. Presidente, para concluir, gostaria da atenção de todos os que estão nos ouvindo. Pelo 

menos na minha época, entrávamos na universidade com 18, 20 ou 22 anos e saíamos com 

uns 27 anos. Hoje, nossos filhos estão entrando na universidade com 17 anos e se formam 

com 22 ou 23 anos. Eles são bem formados, com boa capacidade, mas onde está o mercado 

de trabalho? 

Nós, pais e mães, de maneira geral, ficamos preocupados. Quem se forma em uma 

universidade quer trabalhar e exercer a sua função. Mas o Governo não abre mais concurso! 

Estamos precisando de mais de 10 mil auditores. Só na Região Amazônica está entrando tudo 

o que é contrabando. Embora as Forças Armadas estejam dando a sua contribuição e os 

Ministérios estejam mandando auditores para lá, não é o suficiente. 

Acho que devemos entrar, pelo menos, em um acordo no sentido de tentar resolver esse 

problema em nosso País, porque, independentemente de cor e raça, o País é nosso. 

Nós temos filhos, temos netos, temos bisnetos, e não podem faltar políticas para atender a 

essa demanda que vai nos substituir. Queiramos ou não, seremos substituídos. Mas, se não 

dermos um bom exemplo... Não é que eu seja bom porque sou da Esquerda, e o Fulano seja 

ruim porque é da Direita, não é isso. Nós temos a liberdade de optar por qualquer linha política, 

mas não temos direito de ser irresponsáveis ou de ser donos da verdade absoluta. 

Bom fim de semana a todos os presentes, particularmente ao meu amigo Manato. 

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

Eu gostaria de dizer que me formei há 37 anos, quase a sua idade de formado. Já naquela 

época eu me formei bem jovem, aos 23 anos.  

Parabéns pelo discurso de V.Exa.! Bom fim de semana! 

 

 

 

________________________________________ 
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Transcurso do Dia do Professor. Defesa de retirada dos profissionais do magistério da proposta 

de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BACELAR (PODE-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Rodrigo 

Maia, Sras. e Srs. Deputados, no próximo dia 15 de outubro, celebraremos o Dia do Professor. 

A pergunta que vou fazer aqui é clichê, mas não tenho como dela fugir: o professor tem mesmo 

motivo para comemorar? A resposta todos já sabem: não tem motivo, principalmente o da rede 

pública. 

Os motivos para não comemorar são os mais variados: as condições de trabalho são inóspitas, 

os professores são maltratados, são mal remunerados e trabalham sem a mínima 

infraestrutura: paredes das escolas pichadas; carteiras quebradas; banheiros em condições 

precárias; falta de merenda, fardamento, livro didático. Laboratórios e bibliotecas muitos alunos 

nem conhecem! 

Mas isso tudo nem chega perto do estresse a que professor brasileiro é submetido. São horas 

e horas em pé, em jornadas exaustivas, tendo que aumentar o tom de voz para colocar ordem 

em sala de aula. O planejamento da aula em muitos casos é feito na própria residência do 

docente. E, na hora de se aposentar, é uma tragédia. 

A carga horária ultrapassa as 40 horas semanais. As reuniões com a coordenação pedagógica 

também são feitas quando deveriam estar descansando. E a violência? Essa então nem se 

fala! Muita gente nem imagina, mas as famílias desestruturadas e a falta de segurança pública 

refletem, sim, em nossas escolas. Os alunos acabam reproduzindo, em sala de aula, a 

violência vivenciada nas ruas e dentro de casa. O resultado? Desrespeito, ameaças, agressões 

verbais e físicas. E a mídia está aí para comprovar isso. Quantos professores são agredidos 

todos os dias? E os que não são noticiados e nós nem ficamos sabendo? É lamentável!  

Nobres colegas, quero chamar atenção da sociedade e do Governo para o clamor dos 

professores brasileiros. Eles gritam, pedem por socorro, e ninguém faz absolutamente nada. 

Pelo contrário, querem retirar da categoria a aposentadoria especial que, diga-se de 

passagem, de especial não tem nada. É um direito adquirido pelos desafios da profissão. 

Aumentar o tempo de contribuição para que possam alcançar o direito de se aposentar é uma 

ideia estapafúrdia.  

Eu, como filho de professora, como ex-Secretário de Educação, sei muito bem como é o dia a 

dia em sala de aula e posso dizer que não é nada fácil. 

É por isso que quero hoje, aqui, propor outra reflexão: o que podemos fazer para mudar esse 

cenário caótico? Muita coisa precisa ser feita, sim, a começar pelo reconhecimento e 

valorização da categoria pelo Presidente da República e por nossos governantes. Muitos 

Governadores Estaduais, inclusive, não pagam o piso nacional aos professores.  

Mas também nós, enquanto Parlamentares, enquanto cidadãos, podemos começar com um 

gesto pequeno, mas significativo. Esse gesto é o apoio a uma causa, nascida na cidade de 

Salvador, com o nome Nosso Professor Merece. É um movimento criado pelos próprios 

professores soteropolitanos, que ganhou não só as ruas de Salvador e a Bahia, mas também 

todo o Brasil. Em 3 meses, somamos mais de 65 mil pessoas e queremos crescer ainda mais. 

Eu sou um dos padrinhos da causa e quero convidar todos para, junto conosco, lutar por esse 

profissional tão essencial em nossa vida. Para participar, basta entrar no site 
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www.nossoprofessormerece.com.br. Afinal, o que seria do Brasil sem os profissionais da 

educação? O que seria das pessoas sem educação? O que seria de todos nós sem educação? 

Esse movimento tem a finalidade de retirar a categoria dos professores da famigerada reforma 

da Previdência. O professor tem hoje, no regime atual, condições de aposentadoria que não se 

classificam como aposentadoria especial, mas que lhe dão certos benefícios em função da 

jornada de trabalho desgastante, em função das condições de trabalho, em função do 

ambiente de trabalho onde convive. 

Sabemos da crise que a família brasileira atravessa. E o local onde essa crise se expressa de 

forma mais acentuada é, com certeza, a sala de aula. O professor brasileiro, além de transmitir 

os conteúdos, tem que ser pai, tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser 

psicólogo. Por isso, trata-se de uma categoria que merece uma reflexão especial.  

O maior compromisso que nós Parlamentares poderíamos assumir com os professores do 

Brasil, no Dia do Professor, é o de que, em nenhuma reforma previdenciária, os pequenos e 

parcos direitos da categoria, conseguidos com muita luta, serão retirados por esta Casa. 

Nobres Parlamentares, quem me conhece sabe que uma coisa que não tolero é o desrespeito: 

a negros, a homens, a mulheres, ao segmento LGBT e assim por diante, mas, principalmente, 

aos professores. Para mim, professor e pais são sagrados, não podem ser afrontados, 

desrespeitados e desvalorizados como têm sido.  

Professores, vocês têm o meu respeito, admiração, carinho e apoio. O dia de vocês não deve 

ser apenas 15 de outubro, mas todos os outros 364 também. Contem comigo sempre! Feliz Dia 

do Professor!  

Quero aqui, Sr. Presidente, conclamar todos os Deputados para nos unirmos em defesa desse 

profissional fundamental para o País. 

Muito obrigado.  

 

________________________________________ 
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Municípios de Petrolina e Dormentes, Estado de Pernambuco. Esclarecimento sobre o projeto 

de lei relativo à transposição de águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. Transcurso 

do Dia da Criança. 

________________________________________ 

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, venho à 

tribuna fazer alguns registros. 

Inicialmente, lamento o falecimento do colega policial rodoviário federal Alfredo Pazzola, na 

minha querida cidade de Salgueiro no dia 9. Servidor há 15 anos da Polícia Rodoviária Federal, 

ele fazia um extraordinário trabalho. 

À família, os nossos sentimentos e as nossas orações! 

Sr. Presidente, lamento que o Governo do Presidente Michel Temer, que já conseguiu com o 

apoio do Parlamento desmantelar as leis trabalhistas do Brasil, com essa chamada "reforma 

trabalhista", que tira direitos de trabalhadores, agora pretenda extinguir o SUAS - Sistema 

Único de Assistência Social. 

Na Constituinte, nós criamos a assistência social, por meio de um dispositivo. E a partir de uma 

lei de 2011, o SUAS passou a garantir direitos às pessoas humildes, às pessoas abandonadas, 

às pessoas vulneráveis. 

Lamentavelmente, estão acabando com o SUAS. Nós temos que fazer com que se aumentem 

os direitos das pessoas e não que se retirem os que já existem. Nós ficamos tristes em ver a 

promoção de reformas que poderiam ter sido feitas há muito tempo. 

Querem fazer a reforma trabalhista de uma vez, sendo que a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT foi criada por Getúlio Vargas há 70 anos. Querem fazer também de uma vez a 

reforma da Previdência Social, que tem quase 100 anos. Querem acabar com ela, e isso nos 

deixa triste, porque tira direitos de aposentados, de homens e mulheres do campo. Querem 

fazer outras tantas reformas, o que temos que dar um jeito de impedir por aqui. 

Também quero fazer um breve registro a respeito do Instituto Federal Sertão Pernambucano - 

IF Sertão, uma grande faculdade e um grande instituto técnico, que foi inaugurado em Santa 

Maria da Boa Vista, na última sexta-feira. O Ministro Mendonça Filho esteve presente. Nós 

ficamos felizes porque é mais um instituto em um Estado onde a educação está em primeiro 

lugar. No Estado de Pernambuco, há 10 anos, 12 anos, quando Eduardo Campos assumiu o 

Governo, havia uma escola técnica e hoje há 40 escolas técnicas estaduais. Um Estado que 

tinha 10 ou 20 escolas de tempo integral hoje tem mais de 200 escolas de tempo integral, 

inclusive não dando muito espaço para as escolas particulares. 

Registro ainda que fizemos uma reunião no sábado com mais de cem lideranças, na cidade de 

Petrolina, na frente popular com o retorno do PSB às nossas mãos. Eu quero agradecer 

àquelas pessoas que estiveram presentes. Quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro 

continua firme, de pé, em Petrolina, em Pernambuco e no Brasil, para que possamos trabalhar. 

De lá fomos ainda, no sábado, a Rajada, onde estivemos com o Dino e outras lideranças. E lá 

pudemos ver, mesmo enfrentando a seca, como as pessoas se organizam, trabalham e 

conquistam os seus direitos. Eu quero deixar um abraço para o Dino e para todos os amigos de 

Rajada. 
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À noite, visitamos em Dormentes a família do nosso querido e eterno Prefeito Geomarco 

Coelho, que faleceu no dia 21 de setembro. Nós visitamos a Corrinha, o Gonzaga, a Mariá, o 

Zezinho e sua família. Também visitamos a Prefeita Josimara, que demonstra que dará 

continuidade ao que Geomarco fez. 

No domingo, visitamos várias associações. Fomos à festa de São Gonçalo também lá em Vila 

do Caroá. Eu quero deixar aqui esses registros. Peço a Deus que possa mandar chuva não 

apenas para aquela região, mas também aqui para Brasília, para que possamos melhorar. 

Finalmente, Sr. Presidente, não podemos esquecer que toda vez aqui agradecemos ao povo 

de Tocantins. Tive a honra de, na Assembleia Nacional Constituinte, junto com Siqueira 

Campos, ajudar a criar aquele Estado, que cresce e se desenvolve. Quero dizer aos 

tocantinenses que jamais o Deputado Gonzaga Patriota iria apresentar um projeto de lei - já 

aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado - simplesmente para trazer 

água do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. O Rio Tocantins tem 10 vezes mais água do 

que o Rio São Francisco. Queremos fazer o contrário. Queremos revitalizar aquele rio. A água 

vai percorrer 270 quilômetros. Isso gera energia para a sua adução e para fazermos um grande 

celeiro de fruticultura, talvez, na divisa do Tocantins com o Piauí, com a Bahia. Obviamente, 

quando o Rio Tocantins estiver cheio e que ninguém precisar da água que está caindo no 

Amazonas, no oceano, tira-se 100, 200, 300 metros cúbicos por segundo para completar ou 

encher o Lago de Sobradinho, o maior lago artificial do mundo, e que está seco. 

Recebi, com todo respeito, com todo carinho, algumas mensagens de tocantinenses: "Mas, 

Patriota, você vai levar água do rio, que está quase seco?" 

Eu sei disso. Em época de seca, ninguém vai tirar 1 litro de água do Rio Tocantins. Pelo 

contrário, vamos ajudar a revitalizá-lo, fazer emendas, como temos feito aqui para que o Rio 

Tocantins seja revitalizado e possa alimentar o Rio São Francisco na hora das suas 

necessidades. 

Que tenhamos todos amanhã um ótimo e maravilhoso Dia das Crianças! Que as crianças 

brasileiras sejam olhadas com bons olhos, e não apenas as crianças, mas também os idosos, 

as pessoas mais humildes e os desempregados. Lamentavelmente, este nosso País passa por 

uma crise quase sem limites, uma crise de falta de respeito, de roubalheira. Mas o povo sabe 

se unir e vencer as coisas ruins que passam pelo Brasil. 

Sr. Presidente, Deputado Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, agradeço a V.Exa.  

Vamos trabalhar! Fiquem todos com Deus! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Gonzaga Patriota, do Partido 

Socialista Brasileiro, a quem parabenizo pelo trabalho que desempenha nesta Casa. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para fazer um registro que 

em muito entristeceu a população de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O Policial 

Rodoviário Federal, identificado como Alfredo Pazzola, morreu na noite desta segunda-feira, 

dia 9, após sofrer um infarto e cair de seu apartamento localizado atrás do Clube ACS, no 

Centro de Salgueiro. 
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A PRF de Salgueiro confirmou o fato, lamentando a perda do amigo e companheiro. 

"Infelizmente perdemos um dos policiais de nossos quadros hoje", disse a atendente por meio 

de ligação telefônica. 

Alfredo Pazzola estava na PRF desde 2003 e, como profissional, prestou relevantes serviços à 

sociedade, em atendimentos envolvendo, entre outros, acidentes nas BRs de entrocamento da 

área de circunscrição da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Salgueiro, em 

Pernambuco. 

Nossos mais sentidos pêsames a toda família e aos colegas de corporação, diante desse 

lamentável episódio. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, continua em vigor o pacote de maldades do Governo 

Federal. Depois de iniciar um processo de prejuízos à classe trabalhadora nacional, com as 

reformas trabalhista e previdenciária e as privatizações, agora o Governo Temer quer acabar 

com o SUAS. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um sistema nacional público 

pactuado entre Municípios, Estados, Distrito Federal e União, com financiamento público. Os 

Municípios e o Distrito Federal, com a colaboração de Governos Estaduais e do Governo 

Federal, executam os serviços da assistência social, por ser o lugar onde as pessoas moram.  

A assistência social foi instituída como política pública pela Constituição Federal de 1988 e o 

SUAS, pela Lei nº 12.435, em 6 de julho de 2011. Nesse sentido, a assistência social é um pilar 

do sistema de proteção brasileiro, no âmbito da Seguridade Social. É direito do cidadão e dever 

do Estado. 

Atualmente existem 10 mil unidades públicas para atender a população mais vulnerável. As 

pessoas em situação de pobreza, velhice, deficiência, abandono, maus-tratos ou outras 

situações de desamparo que precisam do apoio e proteção do Estado têm um lugar 

apropriado, com servidores públicos qualificados para lhes atender, assim como às famílias, a 

qualquer indivíduo. São unidades públicas da assistência social: os CRAS, os CREAS, os 

Centros de Atendimento à População em Situação de Rua; os Centros-Dia; os Centros de 

Convivência, dentre outros. 

Já se vão décadas, Sr. Presidente, desde a Constituição Federal de 1988, que a assistência 

social é compreendida como politica pública setorial com ações próprias. Tem por objetivo 

proteger o trabalhador e sua família. Qualquer ação diferente desse objetivo cai como um 

penduricalho na política. Aglutinar outras ações, no órgão gestor da assistência social em todo 

o País, por exemplo, combate às drogas, desenvolvimento agrário e operação de benefícios 

previdenciários, é uma demonstração de descompromisso político com a população, uma vez 

que todas essas situações são alheias aos objetivos da assistência social - proteção em todos 

os ciclos de vida, amparo social à criança, maternidade, entre outros. Além de descaracterizar 

a assistência social pública, compromete a eficiência do órgão coordenador da política de 

assistência social em todas as esferas. 

Em todo o País, nos 5.570 Municípios e no Distrito Federal há pelo menos um Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS. Todos são de responsabilidade direta do Município. 

Assim, o poder público assume diretamente a articulação dos serviços socioassistenciais no 

território, coordenando toda a rede de atendimento. E tudo isso com o acompanhamento e a 

participação do Conselho Municipal de Assistência Social. O CRAS é um lugar que faz a 

acolhida e a escuta qualificada das famílias para identificar as necessidades de atenção do 

Estado, sendo oferecido apoio para: o acesso aos benefícios de transferência de renda; busca 
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de oportunidades de trabalho; estimulo à convivência familiar e comunitária, entre outros. Os 

serviços de assistência social têm sido acessados por 30 milhões de famílias em todo o País. 

Desde a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, de 1993, a assistência social tem 

acumulado uma dinâmica de participação social com a instituição dos conselhos deliberativos 

nos âmbitos municipal, estadual e federal, além das conferências que são realizadas a cada 2 

anos, convocadas e coordenadas pelos conselhos em cada esfera da Federação. Esse nível 

de organização, além de ter possibilitado o movimento de luta pela assistência social como 

política pública, permitiu também a criação de uma organização com instâncias para debates, 

deliberações e pactos entre os entes federados. Portanto, o SUAS se movimenta a partir 

dessas instâncias, sendo o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS o nível máximo de 

deliberação da política. 

Há, portanto, Sr. Presidente, uma estrutura organizacional que se realiza em todos os níveis de 

gestão. Todo órgão executivo da assistência social deve ter ligado diretamente a si: o conselho 

de assistência social paritário, constituído por membros do governo e da sociedade civil para 

deliberar sobre a política; uma instância de pactuação da política constituída pelos órgãos 

executivos da área e um fundo para operar os recursos da assistência social. No âmbito 

federal, responde pelo SUAS o órgão gestor da política de assistência social, que é o Ministério 

de Desenvolvimento Social - MDS, e vinculado a este, o CNAS, que delibera sobre a política a 

ser seguida. 

A instância de negociação e pactuação é denominada de CIT -Comissão Intergestora Tripartite, 

constituída por representantes de gestores federal, estaduais e municipais, cujo objetivo é 

viabilizar a política quanto aos aspectos operacionais da gestão do SUAS. O recurso financeiro 

da assistência social é alocado no Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, sendo que o 

repasse dos recursos para Estados e Municípios ocorre de fundo para fundo. Portanto, 

assistência social é com controle social! O que se reivindica é mais participação popular no 

SUAS! 

Atualmente 14 milhões de famílias pobres recebem complementação de renda pelo Programa 

Bolsa Família. A maioria dos titulares das famílias beneficiárias são mulheres, porque estão na 

condição de provedoras dos membros das suas famílias. Tratar o Programa Bolsa Família 

apenas como transferência de renda é ignorar o seu potencial estratégico de promover uma 

vida digna para as famílias pobres, viabilizando seu acesso a outros serviços públicos que 

alargam suas oportunidades. Diminuir sua cobertura é jogar milhões de famílias à sua própria 

sorte, retornando à condição de pobreza extrema que já havia sido superada. 

O Programa Bolsa Família custa 0,45% do PIB e atende um em cada quatro brasileiros. Isso 

em si já é uma revolução nunca feita anteriormente no Brasil. "Das informações divulgadas 

pela imprensa sobre supostas fraudes no Bolsa Família resta o lamentável reforço ao 

preconceito e ao ódio contra os pobres. O melhor seria que essa fúria fiscalista contra os 

pobres pudesse ter o mesmo poder contra os ricos e sonegadores no Brasil", disse Tereza 

Campello, em maio 2016. 

A Constituição Federal de 1988, após muitas lutas, debates e embates assegurou o direito de 

um salário mínimo por meio do Beneficio de Prestação Continuada - BPC a cidadãos em 

algumas situações especiais. Trata-se de um beneficio não vitalício e intransferível que se dá 

pela transferência de um salário mínimo mensal à pessoa idosa, a partir de 65 anos, e à 

pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, sendo, em ambos os casos, necessária a comprovação 

de não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido pela família. A renda 
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mensal per capita familiar deve ser inferior a um quarto do salário mínimo vigente. Não 

aceitamos redução de uma conquista de quase 2 décadas. Não aceitamos menos do mínimo! 

De acordo com o Censo SUAS de 2014, Sr. Presidente, 256.858 trabalhadores estão lotados 

nos órgãos gestores municipais da assistência social e nas unidades públicas, operando o 

sistema de assistência social, sendo diversificada a forma do vínculo profissional. Destes, 

95.325 atuam nos CRAS, compondo as equipes de referência. Eles estão de olho! Nenhum 

direito a menos! Concurso público já! Melhores condições de trabalho e renda! Não ao 

desmonte do SUAS! 

Os usuários estão presentes no controle social e são cidadãos de direitos. Para ninguém ter 

dúvida, a Resolução do CNAS n° 11, de 23 de setembro de 2015, define que os usuários da 

política de assistência social são cidadãos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos social e pessoal e que têm por direito o acesso aos serviços, programas, projetos, 

benefícios e transferência de renda no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no 

SUAS. 

É direito desse cidadão: o atendimento, o acesso a informações e orientações sobre serviços, 

programas, projetos, benefícios e transferência de renda. Também é permitido ao cidadão 

usufruir do reconhecimento de seus direitos frente à sociedade; usufruir de serviços e 

programas socioassistenciais de qualidade. 

A Resolução do CNAS fala também da participação dos usuários na política de assistência 

social e no SUAS e determina que ela se dará por meio de diferentes organizações coletivas 

que visem promover a mobilização e a organização de usuários, influindo nas instâncias de 

deliberação do SUAS, os conselhos e as conferências. 

Nenhum gestor público ou entidade ou organização prestadora de assistência social e nem 

trabalhador do SUAS representa os usuários nas instâncias deliberativas do SUAS, nos 

conselhos e nas conferências de assistência social. Os usuários representam a si mesmos. 

Pernambuco, Sr. Presidente, é um dos Estados onde o processo de construção do SUAS mais 

avançou. A sua manutenção é primordial para o nosso Estado nos termos anteriores. Nessa 

semana, aqui em Brasília, a Frente Pernambucana em Defesa do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS, movimento suprapartidário em defesa da política pública de 

assistência social, composta por gestoras e gestores públicos, trabalhadoras e trabalhadores, 

conselheiras e conselheiros, entidades, usuárias e usuários e militantes da aludida política, 

está fazendo um trabalho de conscientização para a defesa da recomposição do orçamento 

federal destinado ao SUAS para o exercício 2018. 

De acordo com a proposta orçamentária enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional 

para o exercício 2018 destinada aos serviços, programas e ao apoio à gestão das 27 Unidades 

da Federação e 5.561 Municípios brasileiros, haverá redução de 98,05% para a manutenção 

da atual rede de serviços e programas existentes que, em Pernambuco pode representar o 

fechamento de 326 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS; 425 Espaços de 

Promoção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescente e idosos, 

atendendo aproximadamente 100 mil pessoas diretamente, 158 Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS, 8 Centros Especializados para População em 

Situação de Rua - Centro POP, 136 Unidades de Acolhimento Institucional para crianças, 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, adultos e famílias, entre outros, bem como o 

atendimento ao Programa Bolsa Família. 
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Diante da alarmante situação supracitada, a Frente Pernambucana em Defesa do SUAS, 

soma-se ao movimento nacional articulado pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 

Assistência Social - CONGEMAS e do Fórum Nacional de Secretários de Estado de 

Assistência Social - FONSEAS que instituiu o dia 28 de setembro de 2017 como Dia Nacional 

de Mobilização em Defesa do SUAS, Dia D. 

Conforme tabela no final do discurso, Sr. Presidente, pode ser observada uma redução de 

6,52%, em relação ao valor previsto do Orçamento Geral classificado como Programa 2037 - 

Fortalecimento do SUAS, Consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Ressalta-se 

ainda o corte nas ações orçamentárias 2583, 2589, 2A60, 2B30, 20VS, 2A65, 2A69, 2B31, 

8893, 8662, relacionadas à manutenção dos Serviços de Processamento de Dados do 

Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia, Avaliação e 

Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção 

da Renda Mensal Vitalícia, Serviços de Proteção Social Básica, Estruturação da Rede de 

Serviços de Proteção Social Básica, Ações Complementares de Proteção Social Básica - 

ACESSUAS Trabalho, Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade; Serviços 

de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Estruturação da Rede de Serviços de 

Proteção Social Especial, Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no 

âmbito do SUAS, e Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em situação de trabalho, 

que em sua totalidade requerem R$ 3,17 bilhões de reais para sua manutenção, tiveram 

destinados na Proposta de Lei Orçamentária, ora em tramitação, apenas R$ 62 milhões, ou 

seja, 1,95% do indispensável para o custeio da rede atual. 

Essas ações são as responsáveis pelo desenvolvimento das principais atividades da política, 

ou seja, seu cerne. Atendem diretamente à população por meio do funcionamento dos Centros 

de Referência de Assistência Social - CRAS e o acompanhamento individual e familiar por eles 

desenvolvidos, cujos objetivos são: fortalecer a função protetiva das famílias; prevenir a ruptura 

dos seus vínculos; promover seu acesso e usufruto de direitos; e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida, entre outros. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV realizado em grupos, de 

acordo com o seu ciclo de vida, visa atuar na prevenção de ocorrência de situações de risco 

social, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais e coletivas, organiza-se para ampliar trocas culturais e de vivências, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

Os Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS objetivam a promoção 

de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais 

diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco 

pessoal e social. 

O Serviço Especializado em Abordagem Social é um serviço ofertado, de forma continuada e 

programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que 

identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, situação de rua, dentre outras. No serviço são consideradas praças, 

entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, 

locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, 

metrô e outros. O serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a 

inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva 

da garantia dos direitos. 

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é ofertado para pessoas que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, tem a finalidade de assegurar 
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atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para os usuários, orientação 

individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da 

proteção às situações de violência. 

O Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento a Medidas Socioeducativas de 

Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviço a Comunidade - PSC tem por finalidade 

prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento 

de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. 

O Serviço de Acolhimento Institucional destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, visando garantir proteção integral podendo ser na 

modalidade abrigo, casa lar, casa de passagem, república ou residências inclusivas, no caso 

de pessoas com deficiência. 

Além disso, cabe aos serviços desta política prestar atendimento, orientação e 

acompanhamento aos usuários que recebem ou que precisam receber benefícios da Política 

de Assistência Social. No Estado, contabilizamos 305.224 beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada - BPC, que dispõem de um salário mínimo mensal a pessoas com 

deficiência ou pessoas idosas acima de 65 anos, que não têm condições de se manter, nem de 

serem mantidas pela família e que possuam renda familiar per capita inferior a um quarto de 

salário mínimo. Além disso, o Programa de Transferência de Renda com Condicionalidades, o 

Programa Bolsa Família - PBF atende a 1.121.854 famílias em todo o Estado de Pernambuco, 

representando 44% de toda a população do Estado, com benefício médio de R$ 176,66 por 

família/mês. 

No Estado de Pernambuco, atualmente 61% da população encontram-se no Cadastro Único de 

Programas Sociais - CadÚnico, por estarem dentro da margem considerada de baixa renda. 

Salienta-se que destes, aproximadamente 63% estão na condição de extrema pobreza, ou 

seja, possuem renda per capita de até R$ 85,00 por mês, dependendo para sua sobrevivência 

básica dos recursos advindos da Política de Assistência Social. 

Ressaltamos que no Brasil a Política de Assistência Social organizada enquanto Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS alicerça-se nos princípios constitucionais que fundamentam a 

República Federativa do Brasil positivados no art. 3º: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. 

O impacto na vida dos usuários do SUAS e suas famílias com a proposta de orçamento 

encaminhada ao Congresso Nacional representa a desestruturação completa do Sistema Único 

de Assistência Social construído por várias mãos, desde sua previsão na Constituição de 1988 

e sua inserção na Seguridade Social como política pública não contributiva, responsável por 
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promover proteção social e defesa de direitos de todas as pessoas que possam um dia dela 

precisar. 

No momento histórico em que a crise econômica vivenciada no Brasil incide diretamente no 

mundo do trabalho e aumenta os índices de desemprego, como também a precarização do 

trabalho, há uma maior repercussão negativa nas condições de vida do povo brasileiro. Por 

consequência, cresce a demanda por políticas de proteção social que possam preservar a vida. 

Cabe alertar que o impacto de uma paralização na oferta dos serviços, programas e benefícios 

da Política de Assistência Social acarretaria, de forma direta, uma desmedida corrida às 

prefeituras municipais à procura de atendimento da satisfação das necessidades elementares, 

seja de maneira direta procurando o prefeito, seus assessores e secretários, seja por via 

judicial. Paralelamente, o retorno às formas arcaicas de atendimento contribuindo para o 

retorno de ações imediatistas e emergenciais nas quais não estão preditos os direitos 

essenciais do cidadão levando de forma humilhante e desumana os demandantes dos serviços 

e benefícios aos órgãos municipais solicitando cestas básicas ou outros "tipos de ajuda" que 

ficariam a cargo exclusivo do ente federado mais fragilizado na atualidade: o Município. 

Um retrocesso dessa proporção remete a um passado vergonhoso no qual se testemunhava 

saques a ônibus e comércios por pessoas desesperadas em busca de alimentos para 

sobrevivência, além da ampliação dos índices de violência, criminalidade e consumo de 

substâncias psicoativas sem o necessário e adequado amparo do poder público para as 

pessoas superarem tais situações. 

A partir dos dados apresentados e considerando a responsabilidade pública que detemos, na 

qualidade de representantes da população que nos elegeu, apoiamos e estamos empenhados 

na discussão e votação do Orçamento 2018, no sentido de garantir que o Orçamento a ser 

aprovado atenda a demanda do povo pernambucano que de forma contundente requer a ação 

da Política de Assistência Social para a garantia de seus direitos fundamentais. 

Contamos com a valorosa adesão dos colegas, além do comprometimento e da intervenção 

para que possa ser garantido o orçamento que corresponda à demanda da população e a 

qualidade dos serviços a ela prestados. 

Segue quadro comparativo do orçamento previsto no Projeto de Lei do Orçamento para 2018 e 

a necessidade para manutenção da rede socioassistencial existente no País, detalhando as 

ações do Programa 2037 Fortalecimento do SUAS, Consolidação do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS. 

Ação 2583: Serviços de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da 

Renda Mensal Vitalícia; valor necessário para manutenção dos serviços e programas 

existentes: R$ 52.007.689,00; valor previsto no Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 

52.000.000,00; redução em valores absolutos (diferença da necessidade): menos R$ 7.689,00; 

diferença: menos 0,01%. 

Ação 2589: Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia; valor necessário para manutenção 

dos serviços e programas existentes: R$ 7.450.000,00; valor previsto no Projeto de Lei do 

Orçamento 2018: R$ 7.000.000,00; redução em valores absolutos (diferença da necessidade): 

menos R$ 450.000,00; diferença: menos 6,04%. 

Ação 2A60: Serviços de Proteção Social Básica; valor necessário para manutenção dos 

serviços e programas existentes: R$ 2.059.027.740,00; valor previsto no Projeto de Lei do 
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Orçamento 2018: R$ 200.000,00; redução em valores absolutos (diferença da necessidade): 

menos R$ 2.058.827.740,00; diferença: menos 99,99%. 

Ação 2B30: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; valor necessário 

para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 7.100.000,00; valor previsto no 

Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 200.000,00; redução em valores absolutos (diferença da 

necessidade): menos R$ 6.900.000,00; diferença: menos 97,18%. 

Ação 20VS: Ações Complementares de Proteção Social Básica (ACESSUAS Trabalho); valor 

necessário para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 50.000.000,00; valor 

previsto no Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 500.000,00; redução em valores absolutos 

(diferença da necessidade): menos R$ 49.500.000,00; diferença: menos 99%. 

Ação 2A65: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade; valor necessário 

para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 536.260.440,00; valor previsto no 

Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 500.000,00; redução em valores absolutos (diferença da 

necessidade): menos R$ 535.760.440,00; diferença: menos 99,91%. 

Ação 2A69: Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; valor necessário para 

manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 287.151.201,00; valor previsto no Projeto 

de Lei do Orçamento 2018: R$ 500.000,00; redução em valores absolutos (diferença da 

necessidade): menos R$ 286.651.201,00; diferença: menos 99,83%. 

Ação 2B31: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial; valor necessário 

para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 9.064.000,00; valor previsto no 

Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 200.000,00; redução em valores absolutos (diferença da 

necessidade): menos R$ 8.864.000,00; diferença: menos 97,79%. 

Ação 8893: Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do 

SUAS; valor necessário para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 

162.319.858,00; valor previsto no Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 400.000,00; redução 

em valores absolutos (diferença da necessidade): menos R$ 161.919.858,00; diferença: menos 

99,75%. 

Ação 8662: Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em situação de trabalho; valor 

necessário para manutenção dos serviços e programas existentes: R$ 1.064.520,00; valor 

previsto no Projeto de Lei do Orçamento 2018: R$ 200.000,00; redução em valores absolutos 

(diferença da necessidade): menos R$ 864.520,00; diferença: menos 81,21%. 

Total de Despesas Discricionárias - UG FNAS; valor necessário para manutenção dos serviços 

e programas existentes: R$ 3.171.445.448,00; valor previsto no Projeto de Lei do Orçamento 

2018: R$ 62.000.000,00; redução em valores absolutos (diferença da necessidade): menos R$ 

3.109.445.448,00; diferença: menos 98,05%. 

Esse é mais um gesto lamentável desse desgoverno Michel Temer. Lutarei contra esse 

absurdo e, mais uma vez, reitero meu total apoio à Frente Pernambucana em Defesa do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS.  
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309.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 18/10/2017-16:36 

Publ.: DCD - 10/19/2017 - 91 PEDRO UCZAI-PT -SC 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de movimento de agricultores de Santa Catarina em prol de discussão sobre a crise do 

leite, a reforma previdenciária e a defesa de política pública de fortalecimento da agricultura 

familiar. Divulgação da agenda parlamentar do orador. Expectativa à aceitação pela Casa de 

nova denúncia contra o Presidente da República, Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, hoje, em Santa Catarina, no Sul do País, centenas de agricultores se 

mobilizaram para discutir a crise do leite, a reforma da Previdência e a defesa de uma política 

pública de fortalecimento da agricultura familiar.  

Quando o Presidente Lula assumiu, produziam-se 2 bilhões de litros de leite neste País; hoje, 

produzem-se 35 bilhões de litros de leite. 

O que ocorre? Este Governo, com o aumento do desemprego, com o aumento da 

desigualdade social, com o corte de políticas sociais, com o corte do Programa de Aquisição de 

Alimentos, o PAA - e eu tive a alegria de ser o primeiro Prefeito no Brasil, em 2003, a assinar 

convênio com o Governo Federal, na gestão do Presidente Lula -, com o cancelamento das 

exportações para a Venezuela e a manutenção, até poucas semanas atrás, da importação de 

leite do Uruguai, produziu uma profunda crise na cadeia produtiva do leite. 

Amanhã, às 10 horas da manhã, teremos audiência com o Ministro da Agricultura para discutir 

o futuro da produção e o fortalecimento dos agricultores familiares, que no Sul produzem 12 

bilhões de litros de leite dos 35 bilhões produzidos no Brasil. 

E aí nós começamos a entender este Governo, que vai desmontando as políticas sociais, as 

políticas públicas, os direitos dos trabalhadores. Salvaram o Aécio no dia de ontem no Senado 

e vão buscar salvar o Temer aqui na Câmara dos Deputados, para cometerem a próxima 

maldade, o próximo crime contra o povo brasileiro: a reforma da Previdência. 

A reforma da Previdência vai atingir o conjunto do povo brasileiro, mas particularmente as 

mulheres. Para poderem se aposentar, as mulheres da área rural vão trabalhar 2 anos a mais; 

as mulheres urbanas, 7 anos a mais; e as mulheres professoras, educadoras, 15 anos a mais. 
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Este Governo corrupto, canalha, mercenário e criminoso desviou bilhões de reais. Os cálculos 

indicam que essa quadrilha que tomou de assalto o Palácio do Planalto - aqueles que não 

estão presos continuam no Palácio do Planalto - desviou 29 bilhões de reais. 

Por isso nós Deputados devemos aqui demonstrar que aceitar a investigação contra Michel 

Temer é dar um basta ao processo de corrupção, mas, mais do que isso, é dar um basta ao 

desmonte das políticas sociais e das políticas públicas do Estado brasileiro, ao desmonte do 

patrimônio brasileiro, ao desmonte que se construiu ao longo dessas últimas décadas. 

O que mais vai me impressionar e surpreender aqui é responder às seguintes perguntas: 

Temer é corrupto? Há prova material. Por que Deputados vão proteger e salvar Temer, este 

corrupto, pela segunda vez? São coniventes com a corrupção? São cúmplices da corrupção? 

Ou estão participando da corrupção? 

Por isso, eu quero dizer: este Parlamento precisa decidir pelo combate à corrupção. E, ao 

desmonte que está acontecendo neste País, o povo quer um basta! 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Pedro Uczai. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

315.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 19/10/2017-16:45 

Publ.: DCD - 10/20/2017 - 139 BOHN GASS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Vinculação entre perda de direitos sociais no Brasil e acordo entre PMDB, PSDB e o chamado 

Centrão. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - De fato a situação está 

difícil no Espírito Santo. 

Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas, minhas saudações. 

A pior coisa que podia acontecer no Brasil aconteceu: um acordão do PMDB de Temer com o 

PSDB de Aécio e o Centrão, acordão que faz muito mal ao Brasil: ele já salvou a pele de Aécio 

no Senado e, agora, está salvando a pele de Temer na CCJ e, logo, logo, também no plenário. 
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Precisamos nos mobilizar para isso não acontecer. Já há grandes indícios de que esse 

acordão também vai salvar Temer de responder pelos crimes cometidos perante a Justiça. O 

acordão dará um jeito de a denúncia não ser levada adiante, mas isso terá um custo para o 

Brasil, senão, vejamos. 

Saiu uma portaria que tira a força de fiscalizar e combater o trabalho escravo no Brasil. O custo 

é que se retiram direitos de décadas do povo brasileiro, previstos na Consolidação das Leis do 

Trabalho, que dá garantias relativas ao trabalho, à empregabilidade, à qualidade do serviço. 

O custo para o Brasil é entregar o de patrimônio público, desconstituir os serviços das 

empresas brasileiras, abri-las para o mercado, para o capital internacional e, no caso do pré-

sal, entregar empresas, como a ELETROBRAS e tantas outras, aí incluída a Caixa Econômica 

Federal, que poderá estar a caminho, dadas as medidas adotadas pelo Governo, da 

privatização. 

Repito: está tento um custo alto para o Brasil esse grande acordão feito entre o PMDB, o 

Centrão e o PSDB. Vejam a seguinte manchete publicada em jornal de dois dias atrás: "Padilha 

e Meirelles acertam como desidratar a reforma da Previdência". 

Eis o que quero destacar, Srs. Deputados: nós estamos voltando a falar sobre a Previdência, e 

a imprensa nacional, nesta semana, fala exatamente do acordo entre Meirelles e Padilha, 

representante-mor de Temer no comando da política partido-Palácio, acusando-os de 

"desidratar" a proposta da Previdência. 

Senhores, essa "desidratação" é para enganar os bobos - está aqui na matéria. Estão dando 

um ar de que querem alterar um pontinho aqui, outro pontinho lá na reforma da Previdência, 

para fazê-la passar na Casa, mas na verdade não há nada de desidratação: eles falam dos três 

pilares que querem que sejam aprovados aqui: idade mínima, tempo de contribuição mínima e 

regra de transição - esse é o cerne da reforma da Previdência. 

Srs. Deputados, eu quero mais uma vez alertar a todos para o fato de que este acordão - aliás, 

a única coisa com que o Governo se preocupa é em salvar a sua própria pele: salvou a de 

Aécio e agora vai salvar a de Temer - faz mal para o Brasil: ele vai custar a vida do povo 

brasileiro. 

Sr. Presidente, peço que autorize que meu pronunciamento e a matéria a que fiz referência 

sejam divulgados nos órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil, para 

que as pessoas fiquem atentas, porque logo após a votação da denúncia contra Temer entrará 

em pauta a reforma da Previdência - sem desidratação. 

Não vamos nos deixar enganar, nenhuma central sindical, nenhum movimento popular. Vamos 

nos mobilizar, porque está escrito nesta matéria, dito por aqueles que comandam este desastre 

da economia brasileira: idade mínima, tempo de contribuição e regra de transição.  

Não podemos admitir que, em nome desse acordão, tenhamos a retirada de um direito tão 

importante: a previdência do povo brasileiro.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Padilha e Meirelles acertam como desidratar reforma da Previdência  
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Confecção de texto menos polêmico é a última tentativa para aprovar mudança em 2017 

Governo quer reabrir negociações na Câmara após a votação da segunda denúncia contra o 

presidente. 

Bruno Boghossian 

Laís Alegretti 

De Brasília 

O Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda concordaram, pela primeira vez, em reduzir o 

pacote de mudanças da reforma da Previdência, em um último esforço para tentar votar a 

proposta ainda neste ano. 

O sinal verde para a desidratação do projeto foi dado em reunião na semana passada entre os 

ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Henrique Meirelles (Fazenda), o secretário de 

Previdência, Marcelo Caetano. 

A equipe econômica e o núcleo político do Planalto pretendem reabrir negociações sobre a 

proposta após a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer -o que deve 

ocorrer até o fim deste mês. 

Segundo o cronograma de integrantes do governo, o novo texto poderia ser levado ao plenário 

da Câmara ainda em novembro e votado no Senado até o fim do ano legislativo, em 22 de 

dezembro. 

Desde que a proposta foi aprovada em uma comissão da Câmara, em maio, o Planalto sofre 

pressão de deputados para reduzir os pontos da reforma da Previdência. O aval para a 

flexibilização do projeto, entretanto, só foi dado na última semana. 

O governo aceitou negociações mais amplas com a base aliada por entender que a crise 

política aberta com as acusações de corrupção contra o presidente inviabilizou a aprovação de 

regras de aposentadoria mais rígidas. 

O Planalto e a Fazenda concordaram em abrir mão de parte da proposta aprovada na 

comissão, desde que sejam preservados três pilares: idade mínima (65 anos para homens e 62 

para mulheres), o tempo de contribuição de pelo menos 25 anos e uma regra de transição. 

Pelas regras atuais para se aposentar pelo INSS, a pessoa deve ter 35 (homem) ou 30 anos 

(mulher) de contribuição ou alcançar 65 anos (homem) e 60 (mulher), com 15 anos de 

contribuição. 

O governo admite deixar de fora o aumento da idade para idosos receberem o BPC (Benefício 

de Prestação Continuada), além das exigências para o trabalhador rural se aposentar -60 anos 

(homens) e 57 anos (mulheres), com 15 de contribuição, pelo relatório da comissão. 

Segundo estimativas extraoficiais, a aprovação dos três pilares da reforma deve preservar 

cerca de 75% da economia prevista com o modelo aprovado na comissão especial da Câmara, 

que era de R$ 600 bilhões em dez anos. 

A Fazenda, que inicialmente resistiu a fazer concessões às regras da Previdência, foi 

convencida de que a flexibilização seria a única saída para tentar aprovar a proposta. 
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Meirelles, contudo, teme que a aprovação de uma reforma superficial tire a urgência do debate 

e inviabilize ajustes mais abrangentes nos próximos anos. 

O governo acredita que a reforma precisa ser colocada em votação até dezembro, uma vez 

que os deputados não estariam dispostos a votar regras duras de aposentadoria em 2018, ano 

eleitoral. 

O cronograma é considerado apertado, mas o Planalto e a Fazenda acreditam que a retomada 

das negociações é necessária para dar ao mercado sinais de que houve uma tentativa 

concreta de votação. 

Apesar da articulação, ainda não foi feita uma consulta formal ao presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ) -responsável pela pauta de votações. Em episódios recentes, Maia já 

criticou planos elaborados pelo governo sem sua anuência. 

O governo pediu que o relator da reforma na Câmara, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), negocie 

as alterações no texto em plenário. 

Em agosto, o deputado havia afirmado que Temer teria que arcar com uma conta "pesada" 

para atender as exigências que os parlamentares apresentarão em troca de apoio à reforma. 

Nova Previdência 

O que o governo aceita negociar 

O que fica 

Idade mínima 

62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Hoje é possível se aposentar pelo tempo de 

contribuição 

Tempo de contribuição 

Período mínimo sobe dos atuais 15 para 25 anos 

Regra de transição 

Haverá um pedágio. Para quem pretendia se aposentar por tempo de contribuição, será de 

30% do tempo restante para alcançar a regra atual 

O que sai 

Regra de cálculo 

Seria necessário trabalhar 40 anos para receber 100% do valor máximo do benefício 

Aposentadoria rural 

Idade mínima de 60 anos (homens) e 57 anos (mulheres), com 15 anos de contribuição 

Pensão 

Fim do pagamento integral. Haveria cota por número de dependentes 

Acumular pensão e aposentadoria 



 

1801 
 

Teria limite de dois salários mínimos 

BPC 

Idade mínima iria dos atuais 65 anos para 68 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

315.3.55.O Sessão Não Deliberativa de Debates - CD 19/10/2017-14:15 

Publ.: DCD - 10/20/2017 - 74 WELITON PRADO-PROS -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença, na Casa, de estudantes da Escola Estadual de Tiradentes, Município de Iturama, 

Estado de Minas Gerais. Congratulações aos servidores públicos e professores do Município 

de Iturama pela mobilização contra a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (Bloco/PROS-MG. Sem revisão do orador.) -Agradeço a deferência! 

Quero parabenizar todos os estudantes da Escola Estadual Tiradentes, da cidade de Iturama, 

em Minas Gerais. É uma grande satisfação tê-los aqui presentes. Sejam muito bem-vindos! 

Aproveito para parabenizar, de forma muito especial, a Pâmela. Na pessoa da Pâmela, quero 

parabenizar todos os servidores públicos e professores de Iturama e de toda a região, que 

fizeram uma grande mobilização contra a reforma da Previdência. É desse jeito que 

conseguimos mudar as coisas. Eu sempre falo que um parlamento é igual a um feijão: funciona 

é na pressão! Podem ter certeza de que a mobilização de vocês tem eco nesta Casa também. 

Todo mundo sabe que a reforma da Previdência é uma maldade, é uma injustiça. Você pode 

trabalhar uma vida inteira e nunca se aposentar. O Governo poderia taxar os bancos, cobrar os 

sonegadores, taxar as grandes fortunas, em vez de jogar todos os problemas nas costas dos 

servidores públicos, dos trabalhadores, das mulheres e das pessoas mais pobres. 

Parabéns, Pâmela! Na sua pessoa, quero parabenizar todos os servidores públicos de Minas 

Gerais e, de forma muito especial, de toda a região de Iturama. 

Obrigado. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

324.3.55.O Sessão Comissão Geral 26/10/2017-13:15 

Publ.: DCD - 10/27/2017 - 30 EVERSON HENNING (DIRETOR DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS 

MILITARES ESTADUAIS - ANASPRA)-- 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO GERAL COMISSÃO GERAL 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Comissão Geral para debate acerca do assassinato de policiais militares e demais agentes 

públicos de segurança no Brasil.  

________________________________________ 

O SR. EVERSON HENNING - Boa tarde, Sr. Presidente, Exmos. Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas. Faço uma saudação especial a todos os policiais e bombeiros militares, 

particularmente àqueles que estão neste momento em serviço, fardados, garantindo a 

segurança pública, garantindo que o Estado brasileiro se mantenha minimamente afastado da 

barbárie. É graças à Polícia Militar que as instituições estão ainda de pé. É graças ao trabalho 

desses abnegados policiais militares que esta Casa funciona. 

Hoje, represento aqui a Associação Nacional de Praças Policiais e Bombeiros Militares 

Estaduais e informo que, neste momento, estamos há 36 horas sem nenhuma morte de policial 

militar neste País. (Pausa.) 

Já atualizaram esse dado aqui. Eu estava com os dados de 36 horas atrás, relativos ao 

falecimento do cabo Alan de Sousa, do Rio de Janeiro, que está sendo enterrado neste 

momento. Ele foi assassinado na noite de terça-feira. 

Quero dizer que apenas no Estado do Rio de Janeiro há 110 policias militares mortos desde o 

início do ano - o cabo Alan foi o de número 110. E no País, fechado o mês de setembro, havia 

481 policiais mortos, dos quais 322 eram policiais militares.  

O nosso apelo é para que o Estado brasileiro - e esta Casa tem um papel importantíssimo - 

promova políticas de segurança pública e políticas de garantia. 

Eu agradeço imensamente a sessão, a lembrança, mas esta indignação demonstrada aqui 

precisa ser transformada em ação, porque senão ela não vai passar de um discurso e depois 

vai cair no esquecimento, como no esquecimento caíram praticamente todos esses policiais 

militares e outros agentes de segurança pública que foram sepultados. 
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Quero dizer também que a maior violência a que os policiais militares são submetidos é 

cometida pelo Estado. A violência que mais nos preocupa é a violência do Estado brasileiro, 

porque a violência do marginal, do crime organizado, essa nós sabemos combater, essa nós 

sabemos como enfrentar no dia a dia e temos coragem de enfrentar. Mas a violência que o 

Estado comete contra nós e contra as nossas famílias infelizmente nós não temos como 

enfrentar, ficamos de mãos atadas. Este é o nosso apelo a esta Casa e a estes Parlamentares: 

promovam legislações que protejam os policiais - aqui falo especificamente dos policiais 

militares. 

Agradeço a esta Casa pela aprovação do fim da pena de prisão administrativa, um resquício 

absurdo, arcaico, que tratava principalmente o policial militar como um subcidadão. Agradeço e 

já peço que os senhores ajudem a pressionar o Senado, Casa em que este projeto está 

parado, emperrado. Peço que nos ajudem a fazer com que a matéria seja aprovada, para que 

o policial militar não seja mais tratado como um subcidadão, para que ele tenha os direitos que 

qualquer cidadão brasileiro tem, não fique mais preso administrativamente por motivos 

menores, exerça seu direito à cidadania. 

Sr. Presidente, quero pedir também, para finalizar, que os Srs. Parlamentares votem contra os 

projetos de ajuste fiscal, que também matam. Esses projetos matam policiais. Eles matam por 

falta de segurança, por falta de saúde e também, indiretamente, por falta de educação - isso 

também mata. 

Então, é uma hipocrisia alguns dizerem que defendem a polícia, que defendem os policiais, e 

votarem pela aprovação de projetos de ajuste fiscal que estão sucateando as polícias, tirando 

efetivos das ruas e nos deixando à míngua, sem o mínimo equipamento de trabalho. Peço o 

apoio desta Casa e a seguinte reflexão dela: o que estes projetos de ajuste fiscal estão 

matando? E eles vão matar muito mais em médio e longo prazos. 

Quero pedir também que votem contra a PEC 287/16, esse projeto infame de reforma da 

Previdência, que também retira direitos nossos e de nossos familiares. 

Eu sei que aqui há iniciativas para resguardar alguns direitos dos policiais, mas é preciso 

também pensar nas nossas famílias. Não vamos simplesmente pegar as nossas fardas e fazer, 

no linguajar militar, um "meia-volta, volver!" para a sociedade e para as nossas famílias. Não 

somos filhos de chocadeira. 

Portanto, o nosso posicionamento como Associação Nacional de Praças é contra a PEC 287 

na sua totalidade e os projetos de ajuste fiscal. Entendemos que isso tem, sim, uma ligação 

direta com a violência a que nós policiais estamos submetidos. E, se não mata diretamente, 

mata indiretamente, em médio e longo prazos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Fraga) - Muito obrigado, Sr. Everson. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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327.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 30/10/2017-18:38 

Publ.: DCD - 10/31/2017 - 82 SÉRGIO VIDIGAL-PDT -ES 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Aumento do índice de violência no Brasil. Protesto contra legislação sobre congelamento de 

investimentos públicos em áreas sociais. Críticas às políticas do Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. SÉRGIO VIDIGAL (PDT-ES. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, telespectadores que estão nos acompanhando através da TV Câmara, internautas, 

hoje os jornais televisivos têm divulgado muito o aumento da violência no Brasil. E isso nos 

preocupa muito. Imaginem: são sete mortes por hora. Mais de 61 mil brasileiros foram 

assassinados dentro de 1 ano. Não há nenhuma guerra mundial, não há nenhuma guerra que 

aconteça pelo mundo afora com esse índice de mortalidade. 

Eu observo, Sr. Presidente, que nós já estamos vivendo as consequências do atual Governo 

deste País. Por que isso? Porque está aumentando a desigualdade social no País. O País está 

empobrecendo. 

Esta Casa, ao votar a PEC que se transformou na chamada hoje Emenda Constitucional nº 95, 

de 2016, que congela os investimentos públicos, já nos dá a resposta do que ainda está para 

acontecer, porque, neste País, não há nada que não esteja tão ruim que ainda não possa ficar 

pior! 

Eu tenho uma preocupação muito grande de que esta Casa queira inventar nova legislação 

para enganar a população no sentido de que será responsável por reduzir a violência no País. 

Não há nenhum milagre.  

Primeiro, se se observar o orçamento dos Estados e da União após a PEC, após o 

congelamento de investimentos no setor público, vai se ver que houve uma redução drástica 

nos investimentos. Isso vai impactar em outras áreas sociais importantes, isso está impactando 

na educação, isso está impactando na saúde. E a violência, esse conflito urbano, nada mais é 

que a consequência de falta de investimentos no setor público, principalmente em políticas 

sociais. 

Esse discurso de aumentar a produtividade da economia é muito importante, mas ele não se 

sustenta se não estiver caminhando junto com um programa de combate às desigualdades 

sociais. Não há solução, até porque os mecanismos que nós já tomamos aqui para fortalecer a 

economia beneficiam os grandes empresários e os banqueiros.  

A reforma da Previdência atinge a quem? Atinge a quem tem salário alto? A reforma da 

previdência atinge a quem tem salário mínimo, que equivale a 80% dos aposentados neste 

País. A reforma trabalhista é a prova. Ela atinge o trabalhador de altos salários? Negativo! Ela 

atinge exatamente o trabalhador de salário mínimo, de baixa qualificação. Esse, sim, está 

pagando o preço. E aí nós vamos pagar com o resultado que estamos tendo neste momento, 

Sr. Presidente: o aumento do índice de violência no País.  
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Na semana passada, fizemos uma audiência pública para discutir a crise nas universidades 

públicas do Brasil. Imaginem o que está acontecendo com a educação básica neste País! Foi 

dado um habeas corpus aos prefeitos para não serem mais obrigados a fazer investimentos 

além daquele definido pela PEC do congelamento dos gastos públicos.  

Este é um momento de reflexão. Não venham aqui com o discurso de que basta aumentar a 

população armada ou as penalidades para que se reduza a violência. Violência se combate 

com política social. Violência se combate com política para o cidadão, Sr. Presidente.  

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a isenção de tributos no Brasil para companhias petroleiras estrangeiras. 

Inconformismo com compartilhamento de tecnologia da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - 

PETROBRÁS com multinacionais do setor. Indignação com a concessão de empréstimo pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES a empresas de petróleo internacionais. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, nós estamos assistindo ao silêncio da mídia em relação às coisas mais 

relevantes para enganar o povo brasileiro.  

A mídia se calou diante do que aconteceu. Nós estamos aqui para fazer uma denúncia. 

Imaginem nós termos um produto valendo 800 bilhões e o vendermos por 6 bilhões, ou seja, 

1%. Isso é ridículo! Isso é danoso para o povo brasileiro!  

Nós estamos assistindo, parece que calados, perplexos, à isenção de imposto das petroleiras 

estrangeiras, no campo do pré-sal. Isso é um absurdo! A PETROBRAS vai emprestar, inclusive 

a sua tecnologia, que nós conhecemos, de exploração do petróleo em água profundas. Isso é 

um escândalo! 
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O outro escândalo é que o BNDES vai emprestar dinheiro para as petroleiras. E essas 

petroleiras, então, terão mais de 20 bilhões emprestados. Ora, como é que nós vendemos por 

6 bilhões algo que tem um valor de 600 bilhões, depois emprestamos tecnologia e ainda 

emprestamos recursos, para que elas possam fazer a exploração. Isso é um escândalo! Esse 

Governo é um escândalo! Isso é mais do que uma ladroagem. Não se pode fazer isso com o 

povo brasileiro! Não se pode fazer isso com o Brasil! Não se pode vender algo por 6 bilhões e 

depois emprestar 600 bilhões! É isso que estou dizendo, Sras. e Srs. Deputados. Isso é o 

maior escândalo do Governo corrupto e ilegítimo do Temer. 

Estão fazendo a entrega deste País, estão isentando os recursos dos brasileiros, estão 

fazendo concessões, mudando realmente o regime da planilha e tirando, aí, sim - eles não 

dizem -, as verbas da educação e as verbas da saúde. 

E eles dizem que vão fazer reforma da Previdência. Para quê? Para tirar do bolso de quem? 

Dos velhinhos? Para tirar do bolso do pobre, do trabalhador e da trabalhadora, com essa 

reforma trabalhista? 

Isso é um escândalo! Nós não iremos apenas denunciar, mas também vamos tomar 

providência. Não podemos deixar ir adiante esse leilão nefasto que tirou do Brasil, da sua 

economia, da sua inteligência, pesquisa e tecnologia.  

Isso é um absurdo! E eu tenho certeza de que nenhum Deputado honesto, decente, que 

defende o povo brasileiro, inclusive o meu Estado do Rio de Janeiro, pode concordar com um 

absurdo desse. Só um Governo que não tem responsabilidade com o Brasil, que quer entregar 

mesmo, ilegítimo como é, pode fazer um dano dessa natureza.  

Fica registrada aqui a minha manifestação de protesto e solidariedade aos petroleiros e 

àqueles de quem o Governo quer tirar o dinheiro para poder dar ao capital estrangeiro! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 
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O SR. ASSIS DO COUTO (PDT-PR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de mais 

esse triste episódio a que assistimos aqui na semana passada, na votação sobre a segunda 

denúncia contra o Presidente Michel Temer, as perguntas que a sociedade nos faz, 

principalmente os trabalhadores do interior do País, por onde eu circulo e ando todo final de 

semana - os trabalhadores das fábricas e do comércio, os servidores públicos, os 

trabalhadores rurais -, são sobre a reforma da Previdência. 

Temos dificuldade de fazer um prognóstico. Tudo indica que este Governo, primeiro, não tem 

legitimidade para aprovar tal matéria e, segundo, não tem força política, depois de tantos 

episódios de corrupção. 

Nos últimos dias, depois da fadada quarta-feira passada, a imprensa, a grande mídia, volta a 

debater e a incentivar a reforma da Previdência. Estamos diante de um quadro difícil e 

preocupante.  

Eu só queria hoje dizer aqui, Presidente, nobres Parlamentares e todos que estão nos 

acompanhando pelos meios de comunicação desta Casa, que 40 anos de contribuição para o 

Regime Geral de Previdência Social já é bastante. Mas isso é uma falácia, porque o tempo que 

foi aprovado - não com o meu voto, não com o voto do PDT e da Oposição - na Comissão 

Especial não é só de 40 anos.  

Um jovem do Regime Geral que comece a trabalhar aos 20 anos em 2017 terá que contribuir, 

pelo que foi aprovado no texto, 40 anos para se aposentar de forma integral, segundo o § 8º-B, 

do art. 201. Mas não são só 40 anos, porque para chegar aos 65 anos, ele terá que esperar 

mais 5 anos, totalizando 45 anos de contribuição. Para atingir 65 anos, ele vai se aposentar 

com 69 anos. Por que com 69 anos, quase 70 anos? Por que há um cálculo da sobrevida 

acima dos 65 anos, contido no § 22 do art. 40 e no § 15 do art. 201. Passados 40 anos, quando 

esse jovem chegar à idade de aposentadoria, o tempo será de 44 anos. Portanto, ele vai se 

aposentar com 69 anos e terá que contribuir durante 49 anos, quase 50 anos. 

Isso é o que se quer com a reforma da Previdência para os trabalhadores do Regime Geral, 

que ainda receberão em média aposentadorias de 2 mil reais ou menos. Isso é uma crueldade. 

Presidente, nos próximos pronunciamentos, vou fazer essa análise para os casos de 

trabalhadores rurais, assalariados temporários e permanentes, agricultores familiares, 

professores, policiais, para demonstrar aqui na tribuna desta Casa a crueldade que é o texto da 

reforma da Previdência aprovado na Comissão Especial. 

Muito obrigado. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Alerta aos brasileiros sobra a tentativa de 

edição de medida provisória relativa ao tema. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, este Plenário sabe do meu posicionamento contrário à reforma da Previdência 

da maneira que ela veio. Ela não obedeceu a uma regra básica muito simples da 

administração, segundo a qual é preciso haver conscientização, organização e mobilização. As 

pernas foram trocadas pelas mãos, e tivemos problemas com isso. 

Ora, a conscientização de que precisamos de uma reforma existe, mas é necessária a 

conscientização de que temos que limpar e arrumar a casa primeiro - a casa Previdência. 

Segundo, quanto à mobilização e à organização, a casa está mal organizada e a mobilização, 

malfeita. 

E agora está vindo uma reforma fatiada. Que o Brasil fique atento a essa reforma fatiada, que 

está vindo por meio de medida provisória! 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inconsistência de críticas de Deputados oposicionistas à política econômica do Governo Michel 

Temer. Responsabilidade do Governo Dilma Rousseff pela atual crise econômica brasileira. 

Necessidade de realização da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. LELO COIMBRA (PMDB-ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero falar um pouco sobre cinismo. Nós temos evitado usar a palavra nos debates, para que 
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as votações aconteçam. O que a Oposição quer, quando acorda ou quando não acorda, é 

fazer obstrução. Ela acaba usando o tempo da sessão para bater no Governo e nós acabamos 

não falando, para votar. Então, o que ela fala acaba parecendo verdade. 

Esse é o maior cinismo que tem acontecido aqui. Vi o Deputado Carlos Zarattini, vejo a 

Deputada Erika Kokay, uma bela Deputada, boa de combate, vi agora o Deputado Glauber 

Braga, vejo a Deputada Alice Portugal e vejo outros Deputados virem aqui para transferir a 

crise que o PT deixou no País, a crise que Dilma montou, para o Governo atual. 

O Governo atual está tentando evoluir para superar a crise que eles nos deixaram. É preciso 

lembrar que Dilma fez aquela eleição que levou o FIES lá em cima, demolindo-o, porque o 

deixou sem sustentabilidade, e o Bolsa Família e o levou lá em cima, eleitoralmente, deixando-

o com dificuldade de sustentabilidade, e que nós pegamos um buraco na economia de toda 

ordem que estamos lutando bravamente para superar. 

Nós pegamos uma economia com menos 6,8% no PIB. Pegamos uma inflação de 11%. 

Pegamos juros de 14,6%. Pegamos um desarranjo da economia dos mais brutais, uma 

recessão das mais brutais que este País já viveu. A necessidade de superá-la se dá com 

medidas duras. Agora, à medida que essas decisões, essas ações, essas medidas são 

tomadas, eles vêm aqui no maior cinismo, na maior desfaçatez dizer: "É a crise do Governo 

Temer. É a crise atual". Essa é a solução da crise herdada há 16 meses do Governo Dilma. 

Lula vai à imprensa internacional dizer que Dilma o traiu, mas não vem à imprensa nacional 

dizer isso e vai a Minas Gerais tirar uma foto ao lado de Dilma. Mas disse à imprensa 

internacional: "A Dilma traiu os meus princípios, traiu o que acreditamos que ela podia fazer". 

Que cinismo é esse? Que brincadeira é essa? Nós não vamos usar mais a tribuna, porque 

queremos votar e dar respostas aos brasileiros, que querem a superação da crise, a 

empregabilidade que saiu de 6%, em 2014, para chegar, a 2015 e 2016, com Dilma, em 12%. 

Isso não se fala. 

É preciso sair desse cinismo, dessa desfaçatez e de outros adjetivos que não posso dizer a 

este microfone. Isso é o que precisa ser feito. 

Nós precisamos ter a capacidade de debater nossos problemas. Nós estamos aí com o 

problema da Previdência. Na época de Fernando Henrique, ele disse para a Liderança do PT: 

"Deixem eu aprovar a reforma da Previdência. Vocês continuem fazendo oposição, mas não 

me atrapalhem, porque vocês são perspectiva de governo e vão precisar da Previdência 

votada". Eles não fizeram e em 2003, 2004 disseram que se arrependeram. Estou dizendo isso 

porque ouvi essa conversa. Eles se arrependeram de não terem atendido à demanda de 

Fernando Henrique naquele momento. 

Nós estamos numa outra situação com a Previdência, que já extrapolou todos os limites. Quem 

não resolver esse problema agora vai ter que resolver em 2019. Se não resolver agora ou no 

ano que vem, em 2019 essa vai ser a principal tarefa do Governo. Vai ter que resolver, senão 

não consegue dar conta do governo futuro. 

(Manifestação no plenário.) 

O SR. LELO COIMBRA - Então, é preciso... Estão reclamando porque... Deputado Júlio, me 

respeite aqui! V.Exas. estão reclamando porque ninguém vem aqui enfrentar V.Exas. Deixe de 

ser cínico! Deixe de cinismo! Ninguém vem aqui enfrentar V.Exas. Quando vêm, estão 

reclamando? Que negócio é esse? Têm que ouvir sim! É cinismo! É cinismo! 
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(Manifestação no plenário.) 

O SR. LELO COIMBRA - É desfaçatez! É desfaçatez! É cinismo! Ninguém pode vir aqui 

enfrentar V.Exas. Quem V.Exas. pensam que são? 

Sr. Presidente, vamos ao voto. 

(Manifestação no plenário.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inconsistência de pronunciamentos sobre a melhoria econômica do Brasil. Contrariedade à 

proposta de extinção da estabilidade do servidor público. Descaso do Governo Michel Temer 

com o povo brasileiro. Razão da liderança do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

pesquisa de opinião pública sobre as eleições de 2018. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Eu penso que quem diz que o 

Brasil está melhorando entende e acha que o Brasil é o país dos banqueiros e o país dos 

latifundiários, pois aumentou, no País, em mais de 1 milhão o número de pessoas que estão 

abaixo da linha da pobreza. 

Quando Dilma saiu do Governo, havia por volta de 12 milhões de desempregados. Dizer que o 

pico do desemprego foi durante o Governo Dilma é esquecer os discursos que pautaram, em 

grande medida, a fala dos golpistas que aqui estavam para apear Dilma do poder. Eles diziam: 

"Eu venho aqui e voto a favor do impeachment em nome de 12 milhões de desempregados". O 

desemprego chegou a mais de 14 milhões! 

Agora, quando dizem que há uma redução do desemprego, as pesquisas são claras: isso 

acontece em função do emprego precário, ou seja, do emprego não formal; e também do 

trabalho por conta própria. Isso nós vemos nas ruas. 

Mas esses que defendem Temer não estão andando nas ruas! Eles não andam nas ruas para 

ver como as pessoas, nos sinais de trânsito, estão vendendo água, estão montando quiosques, 

estão vendendo lanches, estão buscando sobreviver durante um Governo que só tem olhos 

para banqueiros, um Governo que diminuiu o aumento previsto para o salário mínimo! 
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Nós do Partido dos Trabalhadores vamos fazer uma emenda para resgatar o valor do salário 

mínimo que estava previsto para viger a partir de janeiro do próximo ano, a fim de que 

tenhamos um salário mínimo que consiga atender à demanda do povo brasileiro e que siga a 

trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, que valorizaram o salário mínimo. Mas esse 

Governo quer apequená-lo, como quer apequenar os direitos dos servidores públicos. 

Ontem nós tivemos audiência pública sobre assédio moral, que está dentro do serviço público. 

E eles querem tirar a estabilidade do servidor público. Mas a estabilidade do servidor público 

não existe para acobertar malfeitos, não existe para acobertar a desídia ou o trabalho relapso. 

Isso, conforme está previsto na legislação, pode provocar a demissão do servidor público, 

apesar da estabilidade. 

Eles querem acabar com a estabilidade do servidor público porque querem calar o servidor 

público. A estabilidade do servidor público é para que o ele tenha segurança para denunciar 

chefes que acham que o Brasil lhes pertence, como Michel Temer ou como esse Presidente do 

Banco Central, que saiu da posição de Economista-Chefe do Banco Itaú e assumiu a 

Presidência do Banco Central - aliás, Meirelles, é bom lembrar, é o segundo maior acionista 

pessoa física do Banco Itaú, e este Governo, que tem esses dois serviçais do Banco Itaú, 

anistiou esse mesmo banco em 25 bilhões. 

Será que alguém aqui tem coragem de defender isso? Será que alguém aqui tem coragem 

defender a venda da ELETROBRAS por 30 bilhões, apesar de a empresa ter ativos de 400 

bilhões e de ter levado energia para 15 milhões de brasileiros e brasileiras? Além disso, é bom 

ressaltar que a ELETROBRAS utiliza o retorno do investimento que faz para investir onde não 

há retorno. Será que alguém aqui quer privatizar o Rio São Francisco? Será que alguém aqui 

quer privatizar nossas hidrelétricas, o que significa também privatizar os rios? 

Ora, Será que alguém acha que pode esconder do povo brasileiro o que está acontecendo 

neste País, que entregou as nossas reservas do pré-sal, que valeriam por volta de 900 bilhões, 

por 6 bilhões? E, é importante dizer, somada a isenção fiscal, em 25 anos, essas empresas 

vão ter 1 trilhão de reais - 1 trilhão de reais! Esse valor foi calculado pela Consultoria do 

Congresso. Um trilhão de reais é o que elas vão deixar de pagar para o povo brasileiro. 

Conseguimos adiar a apreciação da medida provisória, ao forçarmos a leitura das outras que 

estavam na frente dela. Esta medida provisória isenta as empresas que levaram o pré-sal por 

preço nenhum. Ora, o poço de Lapa anteriormente foi vendido com o preço de um barril de 

petróleo igual ao preço de uma garrafa de água mineral. Em Carcará, o preço de um barril de 

petróleo é igual ao preço de uma garrafa de refrigerante. Isso são dados! São dados!  

E essas empresas que compraram as nossas reservas, o nosso pré-sal, com passaporte para 

o futuro, não vão ter que pagar Imposto de Renda nem Contribuição sobre o Lucro Líquido! 

Não vão pagar impostos!  

E não vai ter mais o conteúdo nacional, criado por Lula, que aumentou, na indústria naval, o 

número de empregos de 2 mil para 70 mil, porque havia obrigatoriedade de que, do que a 

PETROBRAS precisasse comprar, um percentual fosse adquirido de empresas nacionais. 

Essas empresas vão importar o que precisam dos seus países, mas não vão pagar impostos 

de importação. 

Isso é ou não é vender Brasil? Isso é ou não é pisotear o povo brasileiro? 

Aqui se fala do combustível? Eu vou a posto de gasolina e vejo que o Governo Temer aumento 

8 vezes o preço da gasolina. Aumentou 8 vezes o preço da gasolina este Governo Temer! E aí 
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me falam de queda da inflação? O povo não pode comprar, porque está desempregado, 

porque não tem renda, porque a desigualdade aumentou. O Brasil voltou a ter a fome na sua 

realidade diária! 

E eu me lembro de Lula, quando dizia que o Brasil que queremos é um Brasil em que todos os 

brasileiros e brasileiras possam se alimentar ao menos 3 vezes ao dia - café, almoço e jantar -, 

porque a fome não é natural. Lula desnaturalizou a fome. Lula possibilitou que a fome ficasse 

no passado. 

E este passado sombrio, de casas grandes e senzalas, Michel Temer puxa de volta, para poder 

calar o povo brasileiro, para poder massacrar o povo brasileiro. 

E é por isso que tem 3% de aprovação. É um Presidente conhecido como "margem de erro". É 

um Presidente cuja aprovação corresponde às margens de erro da pesquisa. Talvez esse 

Presidente esteja disputando para ver se consegue ter uma aprovação negativa no Brasil, 

porque a cada dia que passa, trabalha mais contra o povo brasileiro; cada dia que passa tentar 

arrancar mais um direito. Hoje, o alvo são os servidores públicos. Ontem, com a reforma 

trabalhista que vai viger a partir do dia 11 de novembro, foram os trabalhadores celetistas os 

atingidos, pois a CLT teve mais de 100 artigos desfigurados. 

Aprovaram o trabalho intermitente - o trabalho intermitente! Nós vimos aqui o anúncio de uma 

empresa no Espírito Santo contratando as pessoas por hora, pagando R$4,45 a hora. Quantas 

horas esse trabalhador trabalhará na semana e quanto tempo ele vai demorar para ter 25 anos 

de trabalho e, assim, ter direito à aposentadoria? Não vai se aposentar, se passar a reforma da 

Previdência. 

Mas essa reforma não vai passar, porque o povo brasileiro sabe fazer conta; o povo brasileiro 

sabe que, se essas regras estivessem valendo, quase 70% dos aposentados brasileiros não 

estariam aposentados, porque se aposentam não por tempo de serviço, mas por idade, e não 

têm mais do que 15 anos de tempo de serviço - não têm 25 anos de tempo de serviço. Em 53% 

dos Municípios brasileiros, a expectativa de vida média é menor do que 65 anos. Portanto, as 

pessoas não vão se aposentar. 

E isso tudo para eliminar um déficit que não existe, segundo a CPI da Previdência, que foi feita 

no Senado. O déficit não existe! O Governo não quer investir na proteção social! Quer tirar todo 

o investimento no povo brasileiro! 

Ah! esse Brasil que está dando certo, de que se falou nesta tribuna, é o Brasil dos banqueiros, 

sem nenhuma dúvida. Esses sim, vão emprestar recursos baratos a 200 mil beneficiários do 

FIES a taxas de juros de mercado! Esses vão exigir avalistas; vão cobrar o retorno do 

investimento que fizerem nesses estudantes através do FIES logo depois que eles receberem 

o diploma! Esses, sim, estão sendo acarinhados. Esses, os rentistas, vão ganhar 33 bilhões a 

mais do Orçamento brasileiro. 

E me vêm aqui dizer que este Brasil está dando certo? Para quem? Talvez para estes que aqui 

estão, que fazem as suas negociações, colocam seu preço na lapela e se colocam em 

gôndolas, como se mercadorias fossem, para vender o apoio a Michel Temer. Talvez esses 

estejam bem neste Brasil. Mas os 13 milhões de desempregados, seguramente, não estão. 

Mas os mais de 1 milhão de brasileiros que passaram a estar abaixo da linha da pobreza, 

seguramente, não estão. 

Mas o povo de São Paulo também não, porque o Prefeito estabeleceu uma ração humana para 

assegurar o direito à alimentação. A alimentação não é isso! Alimentação envolve sabores, 
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envolve ritual; alimentação não é ração! O direito à alimentação está ferido por essa proposta 

de pegar alimentos cuja validade está perto de vencer e transformar numa ração para distribuir 

para o povo pobre da cidade de São Paulo! 

É a velha política: política pobre para o povo pobre, a fim de que não esqueça que é pobre e 

fique pobre e permaneça pobre. É isso que Doria representa. Fere a Constituição, não investe 

em políticas estruturais, como o plano de apoio à alimentação, ou seja, a compra da produção 

da agricultura familiar para levar para as escolas. 

Doria fala em ração humana em um País que é um dos maiores produtores de alimentos do 

mundo e que tem um dos maiores desperdícios de alimentos de todo o planeta. E ele fala em 

ração humana, para dizer "não" ao trabalhador, à população pobre, que está albergada. 

Para as nossas crianças, meninos e meninas de escolas públicas, o direito à alimentação está 

rompido. Essas políticas estruturantes de produzir o alimento, de comprar o alimento, de criar 

cadeias produtivas, de repartir este País - que não pode ficar entre as cercas ou nas cercas do 

latifúndio -, isso é esquecido por esse Prefeito, que, aliás, faz uma proposta que só vai 

favorecer os proprietários dos alimentos cuja validade está vencendo... 

(Desligamento automático do microfone) 

A SRA. ERIKA KOKAY - ... porque iriam perder esses alimentos e simplesmente vão vendê-los 

para o Estado para entregar ao povo, como ração. 

É preciso que nós possamos dizer: o povo brasileiro é filho de Zumbi dos Palmares! Não vai 

ficar de mãos estendidas, ajoelhado, esperando a ração que cai da mesa onde se distribui a 

riqueza brasileira e em volta da qual os pobres não podem se sentar. 

Por isso o povo brasileiro exige o Lula de volta. 

Por isso todas as pesquisas indicam que é Lula de novo, com a força do povo. Lula de novo, 

porque a alternativa de Deputados que querem se candidatar para trazer a força e o arbítrio de 

volta, que não entendem e não gostam de economia, não serão a alternativa do povo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Obrigado, Deputada Erika Kokay. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Posição contrária do orador quanto a eventual aprovação da proposta de emenda à 

Constituição relativa à reforma da Previdência Social do País.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero deixar registrado que o Governo está fazendo um esforço hercúleo, juntamente com o 

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, para tentar votar uma reforma 

da Previdência - para a qual não há número suficiente - só para atender o mercado. 

Nós estaremos aqui tentando, de todas as formas, obstruir essa votação, impedir que 

aconteça, porque sabemos que realmente o prejuízo para o trabalhador é muito grande, sem 

as chamadas regras de transição. Nós estaremos aqui, de certa maneira, acompanhando o 

desenrolar dos fatos e denunciando aquilo que se está fazendo. 

É verdade que, por medida provisória ou projeto de lei, o Governo pode fazer com a mão do 

gato algumas mudanças, mas nós estaremos aqui para denunciar. 

E sei que esta Casa não tem filho de chocadeira, tem pai e mãe. E praga de aposentado pega. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação a pronunciamentos de Deputados em defesa da legalização do comércio e 

consumo de drogas. Protesto contra a solicitação por Deputado ao Ministro da Justiça e 

Segurança Pública do direito à visita íntima a detentos. Contrariedade à reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Deputado 

Raimundo Gomes de Matos, que preside esta sessão neste momento, um dos assuntos que 

me traz aqui é a segurança pública. Esta semana a agenda de votações está voltada para os 

projetos de leis que objetivam endurecer penas contra bandidos, malfeitores, aqueles que 

infelizmente destroem as famílias. O grande mal hoje que está por trás, como pano de fundo, 

de toda essa violência são as drogas. Já passam de 5 mil os homicídios no País, e boa parte 

deles está relacionada às drogas. 

Eu vejo aqui, de forma equivocada, alguns Parlamentares, Sr. Presidente, quererem afrouxar 

as leis para os bandidos ou para esse grande mal, essa epidemia que são as drogas. 

Parlamentar chegou a dizer aqui: "Vamos liberar todas as drogas, porque dessa maneira nós 

diminuímos a população carcerária. Jovens oprimidos, moradores de favela não irão mais ser 

presos por causa de drogas". 

Isso é uma balela que, infelizmente, só vai aumentar ainda mais a violência e a insegurança. O 

traficante só faz traficar? Se, por acaso, forem legalizadas as drogas, ele não vai descambar 

para outros crimes? Eu acho que é só a visão comprometida por algum entorpecente faz 

alguém querer defender a liberação das drogas ou querer dizer que essa medida vai aumentar 

o número de empregos, porque os jovens da favela irão se empregar legalmente no tráfico. É 

brincadeira! 

Outro assunto que me traz aqui é lamentar que um Deputado Federal tenha ido ao Ministro da 

Justiça, tenha pedido agenda, para solicitar que detentos tenham direito à visita das esposas, 

para pedir a concessão de direitos a esses homens, um deles, inclusive, chefe do Comando 

Vermelho, uma quadrilha do Rio de Janeiro, um elemento que foi condenado a dezenas de 

anos de prisão, por ter matado, por ter traficado, entre outros crimes que praticou. "Não, o 

bichinho está preso no presídio de segurança máxima, ele tem que ter direito a visita íntima." 

Pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos! Não é à toa que a sociedade olha para esta 

Casa e vê aqui, não vou nem dizer, o Ali Babá e aquela cambada de... Não preciso nem falar. 

E o outro assunto, Sr. Presidente, é a reforma da Previdência. Como é que eu vou chegar ao 

meu Estado do Ceará e olhar para o agricultor, sabendo que o Governo quer equiparar a idade 

do agricultor com a do trabalhador urbano? Como é que eu vou olhar para o pescador? 

Infelizmente, milhares de seguros-defesos foram cortados. Como é que eu vou olhar para os 

servidores públicos, para o trabalhador comum? Infelizmente, a reforma da Previdência só vai 

atingir a classe trabalhadora mais pobre deste País. 

E eu vejo, Sr. Presidente, nobres Parlamentares, uma Ministra de Estado, do PSDB, achar 

pouco ganhar 30 mil reais de aposentadoria e dizer que seu trabalho no Ministério se 

assemelha a trabalho escravo, por ganhar só 33 mil reais no total, enquanto o povo trabalhador 

ganha menos de mil reais. Essa Ministra disse que isso se assemelha a trabalho escravo. 

Sras. e Srs. Parlamentares, segundo a Ministra, ela tem gastos com cabelo, maquiagem, 

perfume, roupa, alimentos. Como o povo que está nos assistindo, que ganha menos de mil 

reais vai viver, Sra. Ministra? A senhora acha pouco ganhar 33 mil reais? 

Então, esta Casa precisa criar vergonha na cara e, antes de aprovar qualquer reforma da 

Previdência, deve aprovar a lei do teto, para que integrantes do Executivo, do Legislativo e do 

Judiciário parem de ganhar salários milionários. Querem ser ricos? Não há crime nenhum 

nisso, vão para a iniciativa privada e não queiram ser milionários às custas do povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Gomes de Matos) - Agradeço as palavras do Deputado Vitor 

Valim, com quem me solidarizo em relação às questões da Previdência. Acima de tudo, 

precisamos ter a visão de que o agricultor, o pescador, o homem do campo, o servidor público 

não podem ser penalizados por propostas como esta da reforma da Previdência que precisam 

amplamente ser debatidas aqui, na Câmara. 

Mesmo sendo do meu partido, o PSDB, a Ministra perdeu ótima oportunidade de demonstrar 

que não é com supersalários que se pode garantir a viabilidade do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade às medidas do Governo Michel Temer para aprovação de reforma da 

Previdência na Câmara dos Deputados, com prejuízo para os trabalhadores. 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a nossa 

contrariedade com essa tentativa do Governo Michel Temer, que não conseguiu ter nesta Casa 

número suficiente de Parlamentares para aprovar uma reforma da Previdência em que retira 

direitos dos trabalhadores e aniquila a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, e tenta 

agora fazer essa reforma de forma fatiada. 

Com esse objetivo, mandou para esta Casa essa medida provisória que congela o salário dos 

servidores, não cumprindo um acordo já estabelecido de aumento neste ano e no ano que 

vem, além de ampliar o desconto previdenciário dos servidores de 11% para 14%, mais uma 

vez, retirando direitos e penalizando aqueles que mais precisam, como tem sido a tônica do 

Governo Michel Temer. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com declarações da Ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, sobre 

vinculação da aplicação de teto salarial aos seus vencimentos e a prática de trabalho escravo, 

e de Deputados, sobre a liberação do uso de drogas e sobre o direito a visita íntima para 

detento ex-líder do narcotráfico no Rio de Janeiro. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu fico 

impressionado, às vezes, com a leitura que o povo tem desta Casa, achando que todo mundo 

comunga com roubalheira, com coisa errada. 

Enquanto querem aprovar aqui a reforma da Previdência, tirando direito de agricultor, de 

pescador, de funcionário público, entre outras categorias, eu vejo agora uma Ministra de 

Estado dizer que ganhar 33 mil reais é pouco. Ela precisa ganhar 60 mil reais, senão é trabalho 

escravo - uma Ministra de Estado! 

Vejo também um Deputado aqui que quer legalizar as drogas, todas as drogas, para 

profissionalizar, para gerar mais emprego de traficante. E o que é pior, Sr. Presidente, vejo 

outro Parlamentar, que foi atrás do Ministro da Justiça para que Marcinho VP, um chefe de 

facção criminosa, tenha direito a fazer sexo no presídio. Isso é brincadeira! Por isso o povo tem 

uma imagem distorcida, achando que todo mundo mete a mão em coisa errada. Eu não 

comungo com isso, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio ao reajuste do gás de cozinha e de combustíveis e à política de privatizações do 

Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, ninguém, absolutamente ninguém, merece um Governo como este de Temer, com 

sua agenda miserável para o nosso País. 

Aumentaram o gás de novo: dia 12 de outubro houve um aumento, e ontem houve outro. 

Agora, o aumento é quinzenal. Também aumentaram o preço da gasolina e do óleo diesel de 

novo, Sr. Presidente! 

E agora eles vêm com essa história novamente de privatização da ELETROBRAS. Querem 

enfiar goela abaixo a reforma da Previdência aqui nesta Casa - pasmem, senhores e senhoras! 

Todos os 513 Deputados que estão aqui foram eleitos com votos do povo brasileiro, e essa 

agenda, da privatização da ELETROBRAS, da CHESF, da reforma da Previdência, vem 

exatamente para cá! Ora, senhoras e senhores, é por isso que o povo está arretado com os 

políticos e com o Congresso Nacional. Não é aceitável que essa agenda seja aprovada aqui! 

Ontem à noite, na televisão, Temer e Meirelles disseram: "Privatizando a PETROBRAS, 

consequentemente em 2019 vamos deixar um fundo para diminuir a conta da luz". Haja 

paciência!  

Temer, Meirelles, o povo brinca, mas com o povo não se brinca! Está escrito na cara de 

alguém que o povo é imbecil? Só sendo imbecil para não entender essa conversa fiada dos 

senhores! Vai-se privatizar a ELETROBRAS, que é estatal, e, segundo eles, a empresa que 

comprar a ELETROBRAS vai ser boazinha. Nunca vi capitalista ser bom para dar presentes a 

alguém. 

"Assim a conta da luz vai baixar!" Vai baixar uma zorra! A conta vai é aumentar mais ainda se 

privatizarem a ELETROBRAS, se privatizarem a CHESF - mais ainda! Mas isso pode ser 

barrado aqui nesta Casa. 

O PSDB, o DEM e o PMDB estão por trás disso! São eles quem dão sustentação a essa 

imoralidade, a essa covardia contra o povo brasileiro. Portanto, o povo brasileiro tem que, cada 

vez mais, observar os Deputados do DEM, do PSDB e do PMDB, que na sua maioria - não são 

todos - aprovam essa agenda miserável para o povo brasileiro. 

Fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Vitor Valim) - Tomo ciência do pronunciamento de V.Exa., Deputado 

Caetano. 
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________________________________________ 

Sumário 

Excesso de edição de medidas provisórias pelo Governo Michel Temer. Desestruturação do 

patrimônio nacional. Danos ao povo brasileiro contidos na Medida Provisória nº 795, de 2017, 

relativa ao tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo 

de petróleo ou de gás natural e sobre a instituição do regime tributário especial para as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos. Repúdio à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. 

Deputados, acabou de falar aqui o Deputado Henrique Fontana, pela Liderança da Oposição. 

S.Exa. demonstrou claramente como é nocivo este Decreto nº 9.188, de 2017, que permite a 

venda, sem qualquer modelo licitatório, de bens das empresas estatais. É um verdadeiro 

absurdo!  

O Governo quer governar por meio de medidas provisórias. Por isso, entupiu esta Casa de 

medidas provisórias, o que impede a discussão de qualquer outra pauta. Há medida provisória 

aqui até para desapropriar áreas para utilização de rodovias - até isso temos aqui. 

Há também outras medidas provisórias muito graves, como, por exemplo, a que trata da 

mudança do Marco Regulatório da Mineração, que deveria ter sido discutida através de projeto 

de lei. Agora o Governo diz que vai enviar medida provisória para privatizar a ELETROBRAS e 

mudar o Marco Regulatório do Setor Elétrico. Além disso, já mandou medida provisória para 

alterar o reajuste salarial e aumentar a contribuição previdenciária no funcionalismo público.  

Além de querer governar só por medidas provisórias, agora este Governo quer governar por 

decreto. Foi assim quando publicou, no Diário Oficial, o decreto da Reserva Nacional do Cobre 

e Associados - RENCA, mas foi obrigado a recuar, porque não conseguiu sustentar esta 

medida que abriria a mineração na Amazônia, de forma predatória não só ao meio ambiente, 

mas também aos interesses nacionais. Posteriormente, o Governo publicou um decreto que 

altera o modelo de venda das empresas estatais. 

Este Governo quer, de qualquer forma, atropelar o País, assim como quis atropelar - e 

atropelou - com a reforma trabalhista, que entra em vigor a partir de agora. Com essa reforma, 

os trabalhadores brasileiros vão ser pisoteados, vão ter os seus empregos precarizados, vão 

ter os seus salários reduzidos. 
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Já está sendo estudado e avaliado o prejuízo que o trabalhador brasileiro vai ter com a 

implantação de modalidades como o trabalho intermitente - quando o trabalhador não sabe 

quantas horas vai trabalhar por mês e, consequentemente, não sabe quanto vai ganhar -; o 

trabalho temporário; o trabalho na sua própria residência, o chamado trabalho remoto; e a 

terceirização, um modelo que vai realmente degradar as condições de trabalho do povo 

brasileiro.  

Houve também a iniciativa deste Governo de aprovar nesta Casa, com a anuência das Sras. 

Deputadas e dos Srs. Deputados da Maioria e com a discordância da Oposição, a mudança do 

Marco Regulatório do Pré-Sal.  

Em uma das medidas provisórias, o Governo quer beneficiar as multinacionais que foram ao 

leilão do pré-sal e apresentaram propostas altíssimas, inclusive muito maiores do que o 

previsto. Agora querem importar navios, plataformas e equipamentos de exploração de gás e 

petróleo sem pagar impostos. Isso é o que propõe a MP 795/17, uma medida provisória lesiva 

aos interesses nacionais, lesiva ao povo brasileiro. 

Esta medida provisória não só vai permitir uma redução da arrecadação de impostos, mas 

também vai, ao mesmo tempo, exportar os nossos empregos lá para Singapura, para a Coreia 

do Sul, para a China, onde vão ser produzidos os navios e as plataformas de petróleo. 

Sras. e Srs. Deputados, nós estamos assistindo ao desmonte deste País. Estão acabando com 

a possibilidade de se construir um projeto de Nação, destruindo uma perspectiva de 

desenvolvimento do País e reduzindo o Brasil a um país exportador de minério de ferro, 

petróleo e produtos agrícolas, como soja e algodão. Vamos parar por aí! Vamos parar por aí! É 

isso o que eles estão fazendo.  

A Emenda Constitucional nº 95, que estabelece o teto de gastos, está paralisando as 

universidades, está paralisando a pesquisa científica e tecnológica e, consequentemente, vai 

destruir a indústria em nosso País.  

O Governo lançou agora o projeto Avança Brasil. O tal Avança é, na verdade, um "mini PAC". 

Não há nenhuma perspectiva de grandes projetos que desenvolvam a Nação. Ao contrário, só 

querem terminar aquilo que nós iniciamos, como a Transposição do Rio São Francisco, iniciada 

no nosso Governo. Isso tinha sido projetado lá atrás, por D. Pedro II, mas só com o Presidente 

Lula e com a Presidenta Dilma a obra foi avante. A Transposição do Rio São Francisco, eles 

têm a obrigação de acabar - e puseram isso nesse tal Avança Brasil. 

Mas o que realmente nos preocupa, Sras. e Srs. Deputados, diz respeito a esse jogo de cena 

que o Governo começou a fazer, um jogo de cena em que se fala: "Olha, realmente está difícil 

votar a reforma da Previdência, porque a maioria dos Deputados não quer votá-la". E é 

verdade! A maioria dos Deputados não quer votar a reforma da Previdência. Não querem por 

um motivo singelo, por um motivo muito simples: a esmagadora maioria do povo brasileiro não 

aceita essa reforma da Previdência, não engole essa reforma da Previdência. Na prática, essa 

reforma significa que o trabalhador vai ter que trabalhar até morrer, até os 65 anos de idade, 

vai ter que contribuir durante 25 anos e vai ver reduzido o valor da sua aposentadoria. É por 

isso que a maioria dos Deputados, corretamente, não quer votar essa proposta. 

Aí, o Governo começa a ensaiar uma grande jogada: "Vamos enxugar a reforma da 

Previdência. Vamos votar somente a idade. Vamos mexer só na idade e na regra de transição". 

Ora, nós sabemos muito bem que o Governo quer é mudar a idade, para depois alterar os 

demais itens da reforma por meio de medida provisória e, se der, por decreto, porque eles não 

querem respeitar a vontade legítima do povo brasileiro. 
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Eu digo isso às nossas bancadas de Oposição e ao movimento social e sindical. O Governo 

quer aprontar. O Governo quer fazer uma manobra e votar só o limite de idade, para, em 

seguida, enviar medidas provisórias a esta Casa alterando os demais itens que constam da 

PEC que foi relatada pelo Deputado Arthur Oliveira Maia, que vai disputar uma eleição 

duríssima na Bahia. Tenho certeza de que os Deputados baianos e, principalmente, o povo 

baiano vão lembrar aquilo que o Deputado Arthur Maia relatou na sua PEC. Tenho certeza de 

que todo esse movimento feito pelo Deputado vai ser muito discutido lá na Bahia. 

Quero dizer a V.Exas. que não vamos nos iludir. Vamos continuar combatendo essa medida 

absurda que é a reforma da Previdência, mesmo que venha para cá uma PEC desidratada, 

porque nós sabemos que ela será a cabeça de ponte para retirar o direito de aposentadoria 

das trabalhadoras e dos trabalhadores brasileiros. Com certeza, as trabalhadoras serão as 

mais prejudicadas, porque a aposentadoria da mulher trabalhadora também ocorrerá aos 65 

anos. Além disso, será exigido dela que comprove 25 anos de contribuição. Todos aqui sabem 

que a maioria das mulheres que trabalham como doméstica ou que trabalham nas suas casas 

não tem condições de comprovar os 25 anos e, portanto, não vai se aposentar. 

Nós não vamos deixar passar! Vamos fazer uma batalha a todo momento! 

Reforma da Previdência, não! 

 

________________________________________ 
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Reconhecimento pelo Presidente Rodrigo Maia de dificuldades para a aprovação da reforma 

previdenciária. Inexistência de déficit na Seguridade Social, de acordo com as conclusões de 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada à investigação do tema. 

Contrariedade à reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, eu queria registrar que hoje o Presidente desta 

Casa, o Deputado Rodrigo Maia, fez uma declaração reconhecendo que dificilmente uma 

reforma da Previdência neste momento seria aprovada neste Parlamento. 
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Uma CPI que foi instituída no Senado Federal concluiu que não há rombo na Previdência, 

principalmente no Regime Geral, que tem receitas asseguradas pela Constituição, no capítulo 

Da Seguridade Social.  

No fim de ano, às vésperas da eleição do ano que vem, acho muito difícil se obter um quórum 

de 308 votos. O Governo perdeu esse debate, primeiro, porque misturou coisas que não 

deveria misturar - o Regime Geral, o Regime Próprio dos Servidores, o regime dos 

trabalhadores rurais, a assistência social. Essa mistura fez com que se colocassem situações 

diferenciadas no mesmo pacote e criou uma resistência generalizada na sociedade. 

Quero dizer que eu sou contrário a essa reforma da Previdência. O Governo Dilma instituiu 

uma comissão composta pelas centrais sindicais, pelo Governo e pelas entidades patronais 

para debater o equilíbrio da Previdência no Brasil e discutir se era necessário ou não fazer uma 

reforma previdenciária. 

A reforma que o Governo está propondo é profundamente injusta. Primeiro, ela acaba com a 

aposentadoria dos trabalhadores rurais. Essa exigência de 15 anos de contribuição inviabilizará 

a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Segundo, ela é cruel para com os trabalhadores do 

Regime Próprio. Todo mundo sabe que um trabalhador do Regime Próprio, quando chega aos 

50 anos de idade, não consegue mais colocação no mercado de trabalho. Isso faz com que 

esses trabalhadores fiquem de 50 até 65 anos sem condições de trabalhar e sem condições 

também de se aposentar, o que é uma injustiça. A obrigatoriedade dos 40 anos de contribuição 

e da idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 para as mulheres é outra injustiça. 

Todos os analistas concluíram que esse dispositivo ou inviabilizará ou dificultará a 

aposentadoria de 80% dos trabalhadores do Regime Próprio no Brasil. 

Em relação ao benefício de prestação continuada, houve uma tentativa de desvinculá-lo do 

salário mínimo. O Governo recuou, mas quer progressivamente aumentar a idade, o que vai 

também inviabilizar o recebimento dos benefícios de prestação continuada. 

Nós temos alertado inclusive os prefeitos do interior, porque o Bolsa Família, as 

aposentadorias rurais e urbanas e o benefício de prestação continuada representam 40% das 

receitas municipais.  

Portanto, somos contra a reforma da Previdência. Tenho certeza de que esta Casa não 

aprovará nenhuma reforma neste Governo, e ficará esta discussão para o próximo. 
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________________________________________ 

Sumário 

Relevância da aprovação, pela Casa, de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de instalação de 

bloqueadores de telefones celulares em presídios. Apelo ao Senador Eunício Oliveira de 

imediata apreciação da matéria. Contrariedade à reforma previdenciária. Defesa de extinção 

dos supersalários no serviço público. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

ontem, com muita alegria, esta Casa deu uma resposta para a sociedade sobre esse grande 

mal, sobre essa grande epidemia que é a violência. Ontem foi aprovada aqui a lei dos 

bloqueadores de telefones celulares. Que as operadoras, que ganham bilhões e vão ter agora 

grandes isenções, possam cumprir com a sua responsabilidade social! 

Daqui em diante, eu espero que o Senado não faça adormecer este projeto que tramitou nesta 

Câmara Federal e foi aprovado ontem, praticamente por unanimidade. Espero que o Senado 

não faça dormir este projeto, como tem deixado dormindo por lá um projeto que exprime um 

grande anseio da sociedade, a redução da maioridade penal. Infelizmente, o Senado da 

República até hoje não votou a regulamentação da lei que reduz a maioridade penal. 

Ontem, nós demos um grande passo. Tive muita alegria ao encaminhar pelo partido ontem. 

Meu Líder Baleia Rossi foi autor daquele projeto, ao qual foi apensado também o do Deputado 

Cabo Sabino e os de outros Parlamentares, inclusive projeto de minha autoria, junto a outros 

de mesmo interesse. 

Desde que assumi esta Casa, desde o primeiro dia, eu cobro o Sr. Presidente Rodrigo Maia. 

Eu fiz inúmeros pronunciamentos para que este projeto pudesse vir à pauta.  

Com a lei, vai acabar essa comunicação constante que infelizmente há dentro das unidades 

prisionais, de onde os bandidos continuam orquestrando crimes, arquitetando mortes, fora os 

golpes que aplicam dentro da penitenciária. No meu Estado, é muito comum usar um grande 

veículo de comunicação que de lá para dizer que o cidadão ganhou moto ou ganhou carro, e 

assim alimentar cada vez mais essa cadeia improdutiva. 

E já faço um apelo ao Senador Eunício Oliveira, esse cearense Presidente do Congresso, para 

que este projeto, com a máxima urgência, seja colocado em pauta. 

Outro assunto sobre o qual quero me posicionar, Sr. Presidente, é a reforma da Previdência. 

Hoje fui surpreendido com a notícia de que o Governo quer votar a reforma da Previdência. Eu 

acho que tem que se votar a Lei do Teto para acabar com supersalários, seja nos Poderes 

Legislativo, Judiciário ou Executivo, seja no órgão Ministério Público. Infelizmente, há pessoas 

ganhando salários de 60 mil reais ou mais, como aconteceu com uma Ministra de Estado que 

gostaria de ganhar um salário de 60 mil reais, porque S.Exa. achava pouca a aposentadoria, 

com o teto de 33 mil reais. 

Faço um apelo ao Governo para que possa rever essa reforma da Previdência, que tira direito 

do agricultor, tira direito dos pescadores, tira direito dos funcionários públicos, tira direito dos 

trabalhadores comuns. Não podemos fazer reforma da Previdência atingindo quem ganha 

menos. Devemos começar a reforma da Previdência por quem ganha mais. Chega de 

supersalários de marajás no serviço público! 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Anúncio da realização do Dia Nacional de Paralisação contra as reformas trabalhista e 

previdenciária em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Indignação com o descaso do 

Governo Michel Temer com os produtores de leite brasileiros. Prejuízos à cadeia produtiva do 

leite com a liberação da importação de leite do Uruguai pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Blairo Maggi.  

________________________________________ 

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

sexta-feira, em Porto Alegre, haverá uma jornada de mobilização contra os efeitos da reforma 

trabalhista, contra o desemprego, contra o entreguismo do Brasil para os estrangeiros e 

também contra a votação da reforma da Previdência. Acontecerá uma plenária e, às 18 horas, 

um grande ato na Esquina Democrática. Eu quero convidar todos os trabalhadores e todas as 

trabalhadoras para estarmos juntos lá. 

Este Governo, nesta semana, já adotou duas posições. Na segunda-feira, disse - para mim, 

esta é a posição mais real - que não tem voto para votar a reforma da Previdência dentro desta 

Casa. Ontem, contudo, veio e disse que vai colocá-la em votação. Eu acredito que este 

Governo vai fazer de tudo para condenar a vida dos nossos trabalhadores na questão da 

Previdência. O meu voto é contra a reforma da Previdência. Nenhum direito a menos! 

E não vou me cansar de falar aqui sobre o descaso do Governo Federal ao preço do leite, 

companheiro Deputado João Daniel. O Governo Federal, antes de fomentar a produção de leite 

no Brasil, está fomentando-a lá no Uruguai! Recentemente, o Ministro da Agricultura adotou a 

posição de impedir a entrada do leite do Uruguai, e eu dizia que era paliativa. Uma missão foi 

ao Uruguai - e acho até que eles não foram a campo para ver se o leite era do Uruguai ou era 

triangulação com outros países - e, agora, o Governo já anunciou que vai liberar a entrada de 

leite do Uruguai. Isso vai quebrar os nossos colonos, a agricultura familiar, que está perdendo 

este ano, em relação ao ano passado, em torno de 50 a 78 centavos por litro de leite. 

O Governo deveria colocar a CONAB para comprar leite para formação de estoque. O Governo 

deveria se valer do Ministério de Desenvolvimento Social para comprar leite e colocá-lo nos 

programas sociais, nas creches, nos hospitais, nos asilos, e assim por diante. 
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O Governo anunciou - não anunciou, mas há essa conversa - que vai colocar 12 milhões de 

reais para comprar leite. Isso representa 800 mil quilos. Doze milhões de reais foi o dinheiro 

que o Governo deu para comprar um Deputado no dia da votação, dinheiro que o Governo deu 

para um Deputado marcar presença aqui no plenário, na última votação sobre o afastamento 

deste Governo. 

Hoje de manhã, na Comissão da Agricultura, propusemos que viesse o Ministro da Agricultura. 

Que venha alguém que mande no Governo, para salvarmos os nossos agricultores que 

produzem leite em nosso País! E quem manda no Governo é o Ministro da Fazenda e o 

Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha!  

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que dê como lidos os meus pronunciamentos e solicito a 

divulgação no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 11 de novembro entrará em vigor a reforma 

trabalhista, um dos maiores ataques aos direitos da classe trabalhadora na história do Brasil. 

Um dia antes, no dia 10 de novembro, as centrais sindicais e os movimentos sociais organizam 

o Dia Nacional de Paralisação, que pretende denunciar os retrocessos promovidos pelo 

Governo ilegítimo de Michel Temer. Na sexta-feira, ocorrerão manifestações em todos os 

Estados, que mostrarão à população as mazelas que este Governo golpista já trouxe à vida do 

trabalhador e o que ainda pode ser aprovado, como a reforma da Previdência, que dificultará o 

acesso à aposentadoria. 

Estes serão os atos em Porto Alegre: de 10 horas a 14 horas, haverá Plenária de Mobilização, 

no auditório da Igreja da Pompeia; às 16 horas, Abraço à Justiça do Trabalho, na Avenida 

Praia de Belas; às 18 horas, Ato das Centrais, na Esquina Democrática. 

No dia 10 de novembro, todos na rua! Nenhum direito a menos ao trabalhador, contra o 

retrocesso social e "Fora, Temer"! 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, produtoras e produtores de leite, é indignante o que 

Governo ilegítimo de Michel Temer vem fazendo com os produtores de leite deste País. Nessa 

semana, o Ministro da Agricultura, Sr. Blairo Maggi, anunciou que está novamente liberada a 

compra de leite do Uruguai, ou seja, depois da pressão de alguns setores, este Governo toma 

uma atitude que mantém o calvário vivido pela cadeia produtiva do leite. 

Mais de 6 milhões de pessoas no Brasil vivem direta e indiretamente da cadeia produtiva do 

leite, número bem superior à população Uruguaia, mas nem esse dado foi capaz de sensibilizar 

o Governo golpista de Michel Temer. 

Para piorar, nessa mesma semana, o Ministro do Desenvolvimento Social, Sr. Osmar Terra, 

anunciou que irá liberar R$ 12 milhões para a compra de leite. Ora, esse valor não compra nem 

mil toneladas de leite, é uma vergonha! 

O Governo ilegítimo de Michel Temer gastou mais de R$ 32 bilhões para que Parlamentares 

votassem a seu favor nas duas denúncias enviadas pelo STF à Câmara. Vejam o absurdo, são 
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R$ 32 bilhões para se salvar e R$ 12 milhões para ajudar a cadeia produtiva do leite! É dessa 

forma que o pequeno e médio produtor rural é tratado por este Governo ilegítimo e sem voto. 

Vamos continuar pressionando o Governo para proibir a entrada de leite do Uruguai e 

principalmente para que este Governo golpista destine mais recursos para adquirir o leite do 

produtor. 

Por fim, é preciso que a população brasileira saiba que o tratamento dado por este Governo 

golpista do PMDB à cadeia produtiva do leite é mais uma demonstração de que a agricultura 

familiar foi colocada em segundo plano, pois os absurdos cortes no Orçamento de 2018 

praticamente inviabilizam os nossos pequenos agricultores. 
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________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Eu vou falar apenas 

desta vez, Presidente, e vou me referir a outros projetos. 

Tenho que escolher os projetos dos quais vou falar; não são todos. 

Eu vou me referir, primeiro, ao Item 17, o PLN 2, de 2017, que "abre aos Orçamentos Fiscal e 

da Seguridade Social da União"... 

Ora, o discurso mais presente hoje na boca dos Ministros do Governo, inclusive daquele que 

tem um offshore nas permutas, o Meirelles, é o de que o País não se sustenta sem reforma da 

Previdência. Mas vários projetos retiram recursos da seguridade social - em favor, é claro, de 

outros órgãos do Estado brasileiro. 

A SRª GORETE PEREIRA (PR-CE. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, coloque "sim" 

para a base. 
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O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA) - Mas como é que se esvazia o sistema de 

seguridade... 

O SR. ANDRE MOURA (PSC-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é "sim" para toda a 

base. 

O SR. HILDO ROCHA (PMDB-MA. Sem revisão do orador.) - Coloque "sim" para toda a base, 

Sr. Presidente. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA) - ... e, ao mesmo tempo, se pretende fazer 

reformas que vão inviabilizar a aposentadoria dos trabalhadores? 

O SR. ANDRE MOURA (PSC-SE) - "Sim" para toda a base, por favor. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA) - Então, o Item 17 é uma excrescência que se 

propõe aqui, e nós vamos votar contrariamente. 

Por exemplo, retiram-se recursos de gerenciamento das políticas públicas de juventude em 

favor da Presidência da República, sabe para qual objetivo? Para publicidade! Isso é 

inadmissível! 

Sinceramente, a bancada do Governo... 

É inadmissível o que se pretende com o PLN 2, constante do Item 17, ou seja, essa retirada de 

recursos de um programa tão importante, quando nós sabemos que as principais vítimas da 

violência são jovens. Segundo a última pesquisa sobre o tema, exatamente 56% é o percentual 

de jovens com menos de 29 anos que abarrotam as penitenciárias. Em vez de se investir mais 

em políticas de educação, de lazer, de formação profissional, de microcrédito para a juventude 

e em outras políticas, retiram-se recursos dessas ações para fazer propaganda do Governo, 

através do Gabinete da Presidência. 

Há outra coisas, como o PLN 10, de 2017, constante do Item 19. Tiram-se recursos da 

assistência técnica rural, quando se sabe que os cortes no Ministério da Reforma Agrária e nos 

órgãos afins já foram brutais. Para o ano que vem, o debate na CMO retira 28% dos recursos 

da reforma agrária. Então, nem há reforma agrária, nem há desapropriação em favor de sem-

terra, nem há incentivo à produção familiar, nem há assistência técnica. 

E esses recursos vão ser colocados para quê? Para pagamento de auxílio moradia a 

ocupantes de cargos comissionados da burocracia? Isso é inadmissível! 

Fiz questão de usar a palavra para expressar a nossa crítica. 

Em terceiro e último lugar, com o PLN 18, retiram-se novamente recursos da seguridade social 

em favor do Ministério do Trabalho e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

Esses recursos não vão para a estratosfera, mas não é justo esvaziar os recursos da 

seguridade social para, por exemplo, investir em áreas importantes, mas que não justificam 

esta transferência. Anulam-se os recursos em uma área para colocá-los em outra, como é o 

caso de políticas relacionadas a tecnologias que servirão de base operacional para 

implementar programas na área agrária e no FAT. 

São essas as posições. 

Eu queria concluir dizendo que não passará a reforma da Previdência. 
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Eu sou um democrata. O meu sonho é uma sociedade justa, sem classes, sem opressão, mas 

eu respeito a democracia e respeito o Regimento deste Poder, e ninguém duvide disso. Agora, 

desobediência civil, se se fizer necessário, haverá, porque não vão roubar a dignidade dos 

trabalhadores brasileiros, inviabilizando a aposentadoria de servidores públicos, de 

camponeses, camponesas, dos trabalhadores em geral. Não vão! 

Um trilhão agora pretendem dar às petroleiras, mais de 200 bilhões do REFIS, mais 17 do 

REFIS do FUNRURAL. Não é admissível quererem fazer reforma da Previdência para destruir 

o futuro... 

 

________________________________________ 
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Crítica à pauta relativa à segurança pública em apreciação na Câmara dos Deputados. Anúncio 

da realização de manifestação nacional contra a vigência da reforma trabalhista. Desmonte do 

Estado, extinção de direitos e alienação da soberania brasileira pelo Governo Michel Temer. 
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________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, nós estamos chegando praticamente ao fim de uma semana com uma lógica 

de votações que é uma rota de fuga dos problemas centrais que o Brasil enfrenta. Então, 

vamos fazer a pauta da segurança pública - aumentar as penas, encarcerar mais gente, mexer 

no Código Penal, na Lei de Execuções Penais - como se fosse a grande questão a ser 

discutida com o povo brasileiro. 

Amanhã, 11 de novembro, haverá uma grande manifestação no Brasil inteiro contra a entrada 

em vigor da reforma trabalhista. O que fez esta reforma trabalhista, votada nesta Casa, 

retirando mais de cem direitos dos trabalhadores da CLT? Ela simplesmente liquida com a 

possibilidade de a lei proteger o trabalhador brasileiro. O negociado vale mais do que o 

legislado, no momento da maior recessão da história do Brasil, de maior fragilidade, como se 

patrões e empregados fossem se beneficiar de uma lei em que o mais forte é o patrão. Ele diz: 

"Ou aceita estas condições ou é o desemprego". 

Ainda há as terceirizações, aprovadas nesta Casa. Para quê? Para reduzir os custos 

empresariais, para fragilizar os direitos trabalhistas, para precarizar o trabalho assalariado. 
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Tudo isso está em vigor desde o momento em que esse Governo corrupto de Temer teve um 

alvará, a alforria de ser salvo duas vezes por este Congresso, que votou a PEC do Teto dos 

Gastos, ou seja: "Vamos cortar gastos!" Agora eles anunciam a reforma da Previdência. "Tem 

que votar!" 

Temer já havia jogado a toalha na segunda-feira, mas amplos setores do mercado, da mídia, 

disseram: "Não! Como assim? Vai jogar a toalha? Vamos voltar a discutir a Previdência!" E 

mesmo os Deputados golpistas não querem, porque sabem que é um custo alto para a eleição 

de 2018. Mas eles insistem em votar a reforma da Previdência. 

Vai se votar aqui a Lei do Gás e Petróleo. Para quê? Para isentar de impostos as grandes 

petroleiras internacionais. 

É só destruição de direitos, alienação da soberania nacional e desmonte do Estado. É disso 

que trata essa pauta do Governo Temer. 

Agora assistimos à crise entre os partidos do Centrão e o PSDB e à briga interna do PSDB. 

Depois de fazer uma ruptura democrática no País, depois de fragilizarem a democracia 

brasileira para imporem a agenda mais perversa de desmonte do Estado brasileiro, agora 

estão brigando pelos nacos de poder do Governo mais impopular e mais corrupto da história do 

Brasil. 

Não nos sensibiliza a briga interna do PSDB. Isso é resultado do golpe, da participação, e da 

partilha de poder. Isso é real. E o Centrão não está nem aí: "Nós queremos é Ministério! Nós 

queremos é distribuir a verba que existe!" Assim como cobraram alto para salvar o corrupto 

Temer aqui nas duas votações das denúncias. Quanto do dinheiro público foi investido para 

Deputado salvar o corrupto Temer? 

Mas é interessante, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que aqui não se discute a pauta real, que 

é: o Estado brasileiro está falido? Então, de onde nós vamos tirar dinheiro? Dos ricos, dos 

caloteiros, dos grandes caloteiros. Nós não vamos taxar as grandes fortunas? Nós não vamos 

taxar as grandes heranças? Nós não vamos cobrar a dívida ativa desses empresários que 

devem? Ou vamos aumentar o REFIS, como na Medida Provisória nº 793, de 2017? Os 

ruralistas mais uma vez estão impondo ao povo brasileiro isenção de impostos. 

O que existe aqui é muito cinismo e hipocrisia. Falar em fazer reforma da Previdência, tirar 

direito de aposentados, tirar o direito da possibilidade de o cidadão se aposentar é uma 

perversidade, é garantir que esse Governo impopular continue. 

Por isso, Sr. Presidente, o PSOL mantém a obstrução àqueles que falam contra o povo nesta 

Casa. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 10 de novembro é o Dia Nacional de Paralisação e 

Luta. Atos convocados pelas centrais sindicais ocorrerão em todo o País. Em São Paulo, o ato 

está marcado para a Praça da Sé, às 9h30min, com passeata até a Avenida Paulista. As 

manifestações têm como eixos a defesa do emprego e dos direitos trabalhistas, da 

aposentadoria, dos servidores e do serviço público. Também se posicionam claramente contra 

o trabalho escravo e as privatizações. 
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O povo brasileiro tem sofrido a maior escalada de ataques aos direitos sociais da história do 

País. Um marco nesses ataques será a entrada em vigor da reforma trabalhista, que, em 

conjunto com a mudança nas terceirizações, significa legalizar a precarização das condições 

de trabalho e colocar um fim, na prática, a toda a legislação de proteção aos direitos dos 

trabalhadores contida na CLT. 

Ao estabelecer que o negociado se sobrepõe ao legislado, em especial em uma situação de 

crise e desemprego, a reforma trabalhista condena o trabalhador a se sujeitar às vontades dos 

patrões. Não há livre negociação quando se trata de partes absolutamente desiguais, cujo 

poder de negociação é esfalecido pela ameaça do desemprego, pela necessidade de, antes de 

tudo, manter o emprego, em detrimento dos direitos. 

Mas não é só a crise, o conjunto de medidas da reforma também enfraquecem o poder de 

negociação dos trabalhadores, como as que dificultam o acesso à Justiça do Trabalho e 

limitam o poder de negociação e representação das entidades sindicais. A reforma legaliza a 

superexploração e a precarização, como é o caso do trabalho intermitente e da permissão de 

que gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. 

Toda a estratégia do Governo e da chamada grande mídia foi mentir de forma descarada para 

os trabalhadores e o povo, com a promessa de que a reforma trabalhista não retiraria direitos e 

ainda geraria mais empregos. 

Se existe algum mérito na absurda entrevista concedida pelo Presidente do TST, o Ministro 

Ives Gandra, ao jornal Folha de S.Paulo nesta última segunda-feira, 6 de novembro, está no 

fato de admitir, ainda que tente minimizar seus efeitos, que a reforma retira sim direitos sociais. 

A lógica de que o trabalhador deveria abrir mão de direitos para ter emprego é absolutamente 

falaciosa, distorce a realidade. A precarização do trabalho só leva a mais concentração de 

renda e à maior desigualdade social. Para o desenvolvimento da economia, ela é catastrófica, 

diminui o consumo e inclusive a arrecadação do Estado, prejudicando diretamente os serviços 

públicos. Um exemplo disso foram as inúmeras isenções concedidas às empresas, com a 

desculpa de que isso incentivaria mais empregos. Pelo contrário, o dinheiro que seria pago em 

impostos foi embolsado como lucro pelas grandes empresas e o desemprego aumentou em 

muitos dos setores que receberam incentivos fiscais. 

Os efeitos da reforma trabalhista, infelizmente, serão sentidos, na prática, quando o trabalhador 

precisar requerer um direito e verificar que esse direito foi surrupiado em favor dos patrões, 

quando o conjunto dos trabalhadores passará a perceber que a promessa de mais empregos e 

salários nada mais foi do que uma falácia para, na verdade, proteger o lucro e aumentar a 

superexploração do trabalho. 

Mudanças como a nova forma de indenização por dano moral, aliás defendida sem meias 

palavras pelo Ministro Ives Gandra, que submete o valor da indenização proporcional ao salário 

do trabalhador. Ou seja, os mais pobres, independentemente do dano sofrido, receberão 

proporcionalmente menos. É um escárnio a comparação feita pelo Ministro de que antes era 

como se um pobre ganhasse na loteria, sem levar em consideração que o dano sofrido não foi 

uma escolha do trabalhador, mas uma violência da qual foi vítima. A indenização por dano 

moral como foi aprovada na reforma trabalhista fere os princípios da dignidade da pessoa 

humana e de igualdade perante a lei. 

É importante lembrar toda a pressão e toda a manobra patrocinada pelo Governo para que a 

reforma não sofresse nenhuma emenda no Senado e, assim, não voltasse para a Câmara e 
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sua votação coincidisse com as denúncias contra Temer. Vale lembrar também o placar 

apertado nesta Casa e a enorme rejeição da reforma trabalhista na opinião pública. 

Desse processo, deve ser assinalado também o papel deletério daqueles que trocaram os 

direitos dos trabalhadores pela promessa de manutenção do imposto sindical. Rifaram os 

direitos dos trabalhadores para tentar manter intocada a burocracia sindical. Justamente as 

representações mais pelegas e que mais dependem do imposto sindical para continuar a existir 

são as que deram o voto ao Governo e negociaram às costas dos trabalhadores. Não 

compreenderam que a reforma trabalhista, para ser colocada em prática, precisa ferir de morte 

a própria estrutura sindical, uma vez que a nova legislação causará mais conflitos e 

insegurança. 

A aposta do Governo e dos poderosos é de que o povo brasileiro aceitará sem lutar essas 

reformas. Mas o tiro pode sair pela culatra. A insegurança causada pela entrada em vigor das 

novas leis trabalhistas começa a atingir o conjunto dos trabalhadores, e não só os mais 

precarizados. Muitas das chamadas grandes empresas começam a apresentar planos de 

demissão em massa e, no lugar, a oferecer a contratação de terceirizados ou a chamada 

"pejotização". 

Um novo ciclo de precarização do trabalho está colocado no País, nada mais antigo, algo do 

final do século XIX e início do século XX. Questões que motivaram a primeira greve geral da 

história do País, que, aliás, completou 100 anos em 2017, voltarão à pauta, como 

simplesmente poder ter uma jornada fixa e saber quando vai trabalhar ou não. Não é a 

modernização que tanto prometeram, mas a volta ao passado. 

Por isso, todo apoio às manifestações do dia 10 de novembro, todo apoio à resistência do povo 

brasileiro contra os ataques sofridos e outros ataques em curso, como a reforma da 

Previdência ou o congelamento do salário do funcionalismo público. É hora de sairmos às ruas 

em defesa da soberania nacional e contra os ataques desse Governo, pela revogação da 

reforma trabalhista e em defesa dos direitos. 

Fora Temer! 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Razões da crise no PSDB. Divulgação de pesquisa pelo Instituto Vox Populi sobre a rejeição 

dos eleitores brasileiros aos Deputados apoiadores da reforma trabalhista. Alerta aos 

Deputados sobre o risco político de apoio à proposta de reforma previdenciária do Governo 

Michel Temer. Necessidade de elaboração de agenda pelo Congresso Nacional com vistas à 

melhoria econômica e social do País. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, esta crise que explode no PSDB não nos surpreende em nada. É uma 

crise que atinge todos aqueles que participaram do golpe e que aprovaram as medidas do 

golpe. 

Eu quero registrar que acabou de sair uma pesquisa Vox Populi que revela que 79% dos 

pesquisados não votarão em Deputados que aprovaram a reforma trabalhista. No Nordeste, 

são 86%. Isso comprova a impopularidade desse Governo e das suas medidas. E não é só 

Michel Temer que está mal na fita, são todos aqueles que apoiam esse Governo, achando que 

não vai haver consequência. Qual é o resultado disso? Colocar em risco os próprios partidos e 

Deputados. 

O que estamos querendo dizer é o seguinte: Srs. Deputados, não embarquem na conversa 

mole da reforma da Previdência. O que esse Governo quer é apresentar um pretenso recuo. 

Eles querem dizer que vão recuar para uma reforma da Previdência enxuta, que só vai mexer 

no tempo da aposentadoria, na idade mínima da aposentadoria. O que vem depois são as 

maldades, através de medida provisória, através de aprovação por maioria simples, quando o 

Governo vai aumentar a exigência do tempo de contribuição, vai mexer nos benefícios e 

pensões, vai refazer a fórmula de cálculo da Previdência, exigindo 40 anos de contribuição 

para que se tenha o benefício completo. É disso que se trata. 

Essa conversa de reforma enxuta é só para agradar o mercado e para fazer com que os 

Deputados e Deputadas que a apoiarem caiam no precipício, no buraco negro, na falta de 

votos. Os senhores vão saber o que é escassez votos. Há escassez de água no Nordeste, vai 

haver escassez de voto no Congresso. 

Nós temos sim que fazer uma pauta do Congresso que melhore o ambiente econômico do 

País, que favoreça o desenvolvimento e a distribuição de renda. Nós vamos propor, e estamos 

nos preparando para discutir no Orçamento, o salário mínimo de mil reais. É disso de que se 

trata. Nós precisamos melhorar o poder de consumo da maioria do povo brasileiro, e dos 

aposentados também. 

Também queremos o reajuste na tabela do Imposto de Renda: isenção para quem ganha até 3 

mil reais e aumento das faixas para cima e Imposto de Renda sobre a distribuição de lucros e 

dividendos. Essa sim é a reforma que precisa ser feita. Que todos paguem imposto e que não 

se esconda ninguém através das pessoas jurídicas, que se pague menos e que haja mais 

consumo, para que o Brasil possa retomar o crescimento e o desenvolvimento com qualidade 

de vida. 

É isso que o PT propõe. É isso que nós queremos que seja a pauta sobre a qual nos 

debrucemos aqui, e não a reforma da Previdência. 

Está aí a reforma trabalhista, tão pouco discutida nesta Casa. Foi passado o trator e, quando o 

povo viu, já tinha sido aprovada. Ela é rejeitada. Os Deputados que votaram a favor não vão ter 

o voto do povo, porque essa reforma é criminosa. 
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Sr. Presidente, eu vou passar a palavra para meu colega, Zé Geraldo, do Pará. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Desmoralização do Parlamento por apoio ao Governo do Presidente Michel Temer em troca de 

cargos. Existência de acordo de Parlamentares para a continuidade do mandato do Senador 

Aécio Neves após denúncias de corrupção. Inconveniência de comparação de episódio da 

política partidária do PSDB com processos de afastamento dos ex-Presidentes João Goulart e 

Dilma Rousseff. Posicionamento contrário à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, os colegas Deputados e as colegas Deputadas e a 

população brasileira, que acompanha esta sessão. Quero falar de dois assuntos. O primeiro diz 

respeito ao tema do dia. Obviamente, a política interna do PSDB é uma política do PSDB, mas 

é efetivamente muito irônico ouvir a Liderança do PSDB falar do impacto que tem, digo eu, um 

novo golpe de Aécio Neves. 

Quando Aécio Neves, com o PMDB, com Temer e com outros partidos que aqui estão, 

desestabilizaram a democracia do nosso País, jogaram realmente o Brasil nesta aventura 

negativa que estamos vivendo hoje. Agora, quem com ferro fere com ferro será ferido. Agora 

Aécio Neves, o mesmo golpista que, com Temer, organizou o golpe, o fez para desestabilizar a 

economia brasileira, para não reconhecer o resultado das eleições de 2014, que nos atirou 

nesta crise institucional, Deputada Benedita da Silva, a mais grave crise institucional da história 

republicana deste País. 

Hoje 90% dos brasileiros querem que o Governo ilegítimo de Michel Temer termine amanhã. 

Mas existe uma maioria de Deputados nesta Casa que se agarra aos cargos, que se agarra ao 

golpe e quer continuar com o Governo Temer.  

Hoje 90% da população brasileira percebe que, por maioria, este Parlamento está 

desmoralizado. Eu não gostaria de usar esta frase, porque eu defendo a democracia. Eu quero 

um Parlamento que represente o povo brasileiro.  
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Eu sou obrigado a dizer que este Parlamento fez um acordo, por maioria, para salvar Aécio 

Neves, a despeito do telefonema gravado e da operação controlada legalmente, que 

acompanhou a entrega de 2 milhões em propinas que Aécio Neves havia pedido a Joesley, da 

JBS.  

Este mesmo Parlamento, no mesmo acordo, liberou Aécio Neves e liberou duas vezes Michel 

Temer, a despeito das malas de dinheiro que circulam e da conversa absolutamente ilegal. 

Antirrepublicana, Deputado Décio Lima e Deputada Maria do Rosário, ela é de sobra!  

Mas quando um Presidente da República poderia receber um empresário como Joesley para 

tratar do silêncio de Eduardo Cunha, dizendo: "É isso, é isso. Mantenha"? Dizem alguns: "Mas 

Temer foi levado a uma armadilha".  

Um pouco de respeito com a inteligência do povo brasileiro, Deputado e Presidente Manato!  

Temer disse o que quis naquele encontro. Foi gravado, sim, mas disse tudo o que disse, 

porque queria dizer e falou de diversos crimes, Deputado Esperidião Amin.  

Este é o resultado melancólico pelo qual passa nossa quase ex-democracia brasileira. É o 

acordo melancólico, triste, que agride o projeto de Nação que os brasileiros têm o direito de 

construir. 

Portanto, esse golpezinho interno que Aécio Neves deu dentro do PSDB é piada, perto do que 

Aécio fez com Temer e contra o Brasil, com a maioria dos votos desses Deputados e dos 

Senadores que se autoprotegem neste acordo vergonhoso que está derrubando a política e a 

democracia brasileiras. 

Quero pedir ao povo brasileiro que separe o joio do trigo. Os políticos não são todos iguais. A 

política não é feita sempre da mesma maneira.  

Aécio e Temer - PSDB e PMDB - se merecem! Eles se merecem!  

Sinceramente, eu não posso deixar de fazer uma correção à fala do Líder do PSDB. Comparar 

esse golpezinho entre os golpistas com a derrubada de Jango é um escárnio à história da 

democracia do nosso País! Jango e Dilma, estes, sim, são casos comparáveis, porque foram 

derrubados por meio de golpes, nos quais o voto do cidadão foi desrespeitado. Jango, pelo 

golpe militar; Dilma, pelo golpe de maioria parlamentar, o golpe mais moderno, que acontece 

hoje para atender aos tais mercados, mercados que chantageiam, mercados que querem ser 

os donos da democracia, sem o voto popular.  

Agora o Governo moribundo, vergonhoso, ilegítimo, corrupto, impopular e sem legitimidade de 

Michel Temer inventou uma nova pauta. Agora, Temer, que comprou votos a rodo dentro desta 

Casa, gastou 35 bilhões para se salvar da última denúncia!  

Agora, meu nobre Governador Lessa e hoje Deputado Federal, a manobra dissuasória é 

chamar de novo a tal reforma da Previdência. Sim, os culpados pelo problema do Brasil são os 

agricultores, que ganham um salário mínimo de aposentadoria! Sim, o problema do Brasil são 

as aposentadorias de gente que, aos 65 anos, vai ganhar 2 ou 3 salários mínimos! 

Parem de brincar com a inteligência dos brasileiros!  

Esses tais mercados oferecem, prometem, chantageiam, e nunca entregam nada, Deputado 

Tadeu Alencar!  
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Este País precisa é de um projeto de desenvolvimento nacional, precisa proteger a indústria 

nacional, precisa gerar emprego, precisa fazer o País crescer, e não atender aos mercados da 

financeirização, aos mercados das taxas de juros escorchantes, que ganham milhões e bilhões 

sem produzir nada. Só especulam, só roubam dinheiro!  

A verdade é esta: roubam dinheiro do Orçamento público, para alimentarem taxas de juros 

criminosas. Vivem da especulação! 

Sim, o Ministro da Fazenda é um dos seus arautos! Ele, sim, ganhou 180 milhões de reais para 

trabalhar 4 anos!  

É isso que se tem que reformar! Não a Previdência de quem ganha 2 ou 3 salários mínimo. 

(Palmas.) É preciso reformar os supersalários desses executivos que vivem da rapina desse 

tipo de economia, que não produzem nada, a não ser recessão, desemprego e golpes contra a 

democracia.  

Este golpe também foi urdido por esses mercados, que queriam o pré-sal, que queriam acabar 

com a indústria brasileira, que queriam as nossas reservas.  

Este é o jogo que está ocorrendo no Brasil, e não o golpezinho dentro do PSDB, Sr. 

Presidente. 

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

O SR. CAETANO - Este é o triste fim do PSDB, Sr. Presidente: cobra engolindo cobra! (Risos.) 

 

 

 

________________________________________ 
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Denúncia de uso de recursos orçamentários pelo Governo Federal para realização de 

propaganda institucional, em detrimento de obras públicas e de programas sociais. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

alertar que o Governo, mesmo que de forma desidratada ou enxuta, vai retomar o tema da 
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previdência. Ele tem que dar uma resposta ao mercado ou tem que achar uma desculpa, 

porque não vai conseguir respeitar o recurso fiscal neste País.  

Ele está retirando recursos de várias áreas. Eu já fiz denúncia sobre o PLN 33. Mas onde ele 

está colocando esses recursos? É para isto que eu quero chamar a atenção: 99 milhões do 

PLN 33, o Projeto de Lei do Congresso Nacional, que está na CMO, vão para a Secretaria de 

Comunicação. Para que faça o quê? Propaganda do Governo, para iludir o povo brasileiro 

sobre a reforma política e as privatizações. 

Então, era esse o alerta que eu queria fazer aqui. O Governo está retirando recursos de obras, 

como a da segunda ponte de Porto Alegre, no Rio Guaíba, está retirando recursos da 

educação, da saúde, da Polícia Rodoviária Federal, de pesquisas da EMBRAPA e de tantas 

outras áreas, para fazer propaganda. Mas que tipo de propaganda? Com certeza, a 

propaganda vai ser enganosa, para iludir o povo de que é preciso fazer a reforma da 

Previdência. 

Eu quero fazer este alerta: 99 milhões do povo brasileiro o Governo vai usar para tentar 

construir uma ideia favorável à reforma da Previdência. Nós estaremos aqui para votar contra 

essa reforma. 

Era esse o registro, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Realização no País de mobilizações contra a reforma trabalhista. Repúdio a declarações do 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, a respeito de 

redução de direitos dos trabalhadores. Críticas ao Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje é 

um dia nacional de luta e de paralisações contra a reforma trabalhista, que precariza direitos e 

simplesmente modifica cerca de cem itens da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

Essa reforma trabalhista mostra que esta Casa está vergada ao empresariado, que busca 

aumentar, através da retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, o seu próprio lucro. 
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Isso acontece em um país que está completamente submetido ao mercado financeiro, pois 

uma quadrilha se apossou da Presidência da República e estabeleceu um processo de 

corrupção hemorrágica neste País, e tem a cumplicidade da maioria desta Casa, que disse 

amém à corrupção. 

Penso que o silêncio e a decisão desta Casa de não dar prosseguimento às investigações que 

envolvem essa quadrilha, essa organização criminosa que está no Palácio do Planalto, indicam 

uma cumplicidade da grande maioria deste Parlamento, que não fez qualquer tipo de 

movimento no sentido de impedir o retrocesso de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. 

O reajuste do salário mínimo vai ser menor do que o que estava previsto, do que o que 

inicialmente estava orçado para o próximo ano. Nós vamos ver um processo de ajoelhamento, 

de submissão, das mais profundas e mais cruéis, ao capital financeiro. Foram renegociados 

220 bilhões. Desses, por volta de 140 bilhões referem-se a dívidas de banqueiros, que também 

conseguiram desta Casa, havendo aqui subserviência e cabeça baixa para a corrupção 

emanada do próprio Palácio do Planalto, um acordo de leniência com o Banco Central. Pôde 

abrir mão de recursos concernentes a essas dívidas o Banco Central. 

É preciso lembrar de quem está na Presidência do Banco Central. Quem está na Presidência 

do Banco Central é aquele que foi economista-chefe do Banco Itaú. Mas também é preciso 

lembrar de quem está na Presidência... Ocorreu um ato falho. Ele quer ser Presidente da 

República. Quem está à frente do Ministério da Fazenda é o segundo maior acionista, em se 

tratando de pessoa física, do Banco Itaú e foi, durante meses e meses, Presidente do 

Conselho de Administração do Grupo J&F. 

É preciso entender, portanto, que este Banco Central, por um projeto que foi aprovado pela 

maioria desta Casa, pôde abrir mão de todas as dívidas do sistema financeiro. Pôde abrir mão 

disso por meio de um acordo de leniência. Isso foi aprovado aqui! Nada mais explícito e 

desnudo do que o caráter de títere do mercado financeiro que nós temos neste País. Trata-se 

de acumulação de capital que não tem relação com o mundo do trabalho, porque está 

financeirizada. Trata-se da financeirização do mercado financeiro. Para ele, não interessa o 

território, não interessa o mercado interno, não interessa a melhoria da infraestrutura, não 

interessa o mundo do trabalho, porque não depende do mundo do trabalho para auferir seus 

lucros. 

Aliás, metade do orçamento brasileiro está indo apenas para pagar os juros, os serviços de 

uma dívida, e o Governo se nega a fazer uma auditoria. Parte fundamental dessa dívida não 

deveríamos estar pagando. 

Vem então me falar de déficit da Previdência, da necessidade de se estabelecer uma reforma 

da Previdência para se retirar o direito da população de baixa renda de se aposentar? Em 53% 

dos Municípios brasileiros, a expectativa média de vida é menor do que 65 anos. Portanto, 

essas pessoas não irão se aposentar! Há variáveis a respeito da expectativa de vida. Há a 

variável da segurança, a da alimentação, a da assistência à saúde, que não tem o mesmo nível 

de atingimento no caso do trabalhador de baixa renda. Estão sendo penalizados então os 

pobres, sim, com esta reforma da Previdência. 

Age-se como se o Estado não tivesse que se responsabilizar pela proteção social da 

Previdência. Na Noruega, 76% da previdência é bancada pelo Estado. Nos países mais ricos 

do mundo, esse percentual fica por volta de 30%. O Governo quer que essa política seja 

bancada por empregadores e empregados e se nega a cumprir a própria Constituição, que 

estabelece impostos, prevê a obrigatoriedade do Estado de contribuir para a Seguridade 

Social, na qual se inclui a própria Previdência. 
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Mas não há só isso! Há a desvinculação das receitas. Tudo isso foi constatado, inclusive, na 

CPI da Previdência, que disse que não há déficit, há sonegação de meio trilhão, e o Governo 

afaga a cabeça dos sonegadores.  

Isso nos faz lembrar de poema de Augusto dos Anjos e dizer que a mão que apedreja o 

trabalhador em relação aos seus direitos, que atinge a população pobre, reduzindo o 

orçamento da assistência em mais de 90%, é a mão que afaga a cabeça do mercado! Essa 

mão afaga esse deus mercado, que adquiriu sentimentos humanos. O mercado fica nervoso, o 

mercado fica inquieto, como se humano fosse! E esse deus se enfurece e lança em sacrifício 

seres humanos e seus direitos, para aplacar a fúria do mercado! 

Isso seria uma espécie de tragédia grega, mas sem o caráter épico e catártico que carregam 

as tragédias gregas. É uma tragédia grega empobrecida, e tão medíocre como é medíocre 

aquele que se apossou da Presidência da República. 

É isso que nós estamos vivenciando, e as centrais sindicais reagem em nome dos direitos. 

Reagem, inclusive, ao que disse o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho - TST em 

entrevista ao Correio Braziliense. Esse Sr. Ives Gandra não fala do lugar de quem é Presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho, fala do lugar de quem é títere e sabujo do mercado, pois diz 

que o País vai bem porque o País está atraindo o mercado! Ora, ele é Presidente do TST! 

O Presidente do TST precisa se lembrar de que, na época em que havia quase pleno emprego 

no País, durante o Governo Lula e Dilma, os direitos estavam assegurados. Portanto, os 

direitos não colidem com o pleno emprego. A experiência da Espanha mostra que foi mínimo o 

processo de adentramento de forma precarizada no mercado de trabalho. 

Empresa no Espírito Santo já publicou anúncio em que diz que paga R$4,45 pela hora de 

trabalho. O trabalhador só trabalhará no pico, quando houver trabalho exacerbado, só 

trabalhará quando a demanda for muito grande, e ganhará por hora, por hora! Quem ganha 

R$4,45 por hora vai ganhar quanto por mês, 100 reais, 200 reais? E quanto tempo esse 

trabalhador levará para ter 15 ou 25 anos de mercado de trabalho, se trabalhará a conta-gotas 

e ganhará a conta-gotas? É isso o que nós estamos vivenciando neste Brasil! 

Diz esse Ministro que é preciso considerar a experiência da Espanha. Ora, a Espanha tem 15% 

de desemprego, mesmo com a flexibilização das leis trabalhistas, e há empregos precarizados. 

Não tem renda, não tem mercado interno. Assim nós voltamos àquela questão. Eles não 

precisam de mercado interno porque sistema financeiro não precisa do trabalho nem precisa 

de mercado interno para lucrar. Nós estamos vivenciando isso. 

E ainda foi enviada a esta Casa uma medida provisória que faz o País abrir mão de 1 trilhão de 

reais - 1 trilhão de reais - das empresas de petróleo, as maiores do mundo, Shell e Esso, em 

25 anos, por meio de isenção de impostos. Vendem por 6 bilhões, por 7 bilhões o nosso pré-

sal, que deveria valer 800 bilhões, 900 bilhões, e ainda possibilitam que essas empresas, que 

vão absorver a tecnologia da PETROBRAS, a maior do mundo em prospecção de petróleo em 

águas profundas, deixem de pagar 1 trilhão de reais em 25 anos. Isso é roubo! É roubo! 

Michel Temer é ladrão não apenas dos recursos públicos acondicionados em malas, Michel 

Temer é ladrão de direitos! Michel Temer é ladrão do patrimônio público deste País! 

Não é a ELETROBRAS que está hoje sob a mira de um decreto, inconstitucional, que 

possibilita a privatização, a alienação, a venda de parte ou da totalidade das nossas 

sociedades de economia mista? Ele possibilita isso, mas dizem que se pode vender só o que 
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dá lucro, o que não dá lucro o Estado pode assumir. Essa parte o Estado pode assumir! Pode-

se vender o patrimônio público sem licitação. É algo absurdo! 

É mais absurdo ainda que o Ministro Presidente do TST defenda o mercado contra os direitos 

de trabalhadores e trabalhadoras e transforme a sua fala em um panfleto, ao dizer: "Não, não 

havia pleno emprego, o que havia era muita corrupção". 

Ministro, largue a sua condição panfletária! Ministro, adquira o glamour do cargo de Presidente 

da Justiça do Trabalho. E os empresários e os banqueiros querem acabar com ela. Querem 

acabar com a Justiça que surgiu para reconhecer que há uma relação de forças diferenciadas 

entre empregadores e empregados. Eles querem, portanto, acabar com a Justiça do Trabalho, 

e esse Ministro, panfletário, militante do mercado, defensor deste Governo, não fala como 

Presidente do TST, fala, de maneira panfletária, como um militante de Michel Temer. Esse 

Ministro não honra a Justiça do Trabalho. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

343.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 10/11/2017-11:12 

Publ.: DCD - 11/11/2017 - 56 PAULÃO-PT -AL 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos trabalhadores brasileiros, em especial aos trabalhadores rurais alagoanos, pela 

promoção do Dia Nacional de Mobilização, contra medidas adotadas pelo Governo Michel 

Temer. 

________________________________________ 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria saudar a classe 

trabalhadora brasileira pela promoção do Dia Nacional de Mobilização. Trata-se de uma 

mobilização importante contra a reforma trabalhista que esta Casa aprovou, a retirada de 

direitos da classe trabalhadora, a volta do País à realidade da década de 40 e, ao mesmo 

tempo, o prenúncio da reforma da Previdência Social, que prevê a retirada de direitos e de 

expectativas de direitos. 

Eu queria saudar de forma destacada os trabalhadores rurais, através da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura - FETAG e da Central Única dos Trabalhadores - CUT, do Estado 



 

1840 
 

de Alagoas, que hoje se mobilizarão na cidade de Maceió. Haverá uma grande concentração 

na Praça Sinimbu. 

É fundamental a mobilização da sociedade civil no sentido de barrar os retrocessos sociais, 

trabalhistas e previdenciários que este Governo ilegítimo e golpista tenta implantar a qualquer 

custo, o que provoca a volta a uma realidade, repito, da década de 40, quando o Presidente 

Getúlio Vargas teve a coragem, no seu último mandato, de implantar direitos trabalhistas e 

previdenciários. Infelizmente, havia a mesma cena, o mesmo cenário, a mesma conjuntura 

atual. Devido a uma pressão internacional de rentistas e da grande mídia na época, ele 

terminou suicidando-se. 

Eu queria, então, saudar a classe trabalhadora e parabenizar, principalmente, os trabalhadores 

alagoanos. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

349.3.55.O Sessão Comissão Geral 21/11/2017-12:54 

Publ.: DCD - 11/22/2017 - 234 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA (REPRESENTANTE DA 

FEDERAÇÃO DE SINDICATOS DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - FASUBRA)-- 

CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO GERAL COMISSÃO GERAL 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Comissão Geral para debate acerca da crise econômica nas instituições de ensino superior no 

Brasil.  

________________________________________ 

O SR. RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA - Boa tarde a todos.  

Quero agradecer às Deputadas Margarida Salomão e Maria do Rosário o convite. Quero 

cumprimentar também os membros da Mesa, os membros do Comando Nacional de Greve da 

FASUBRA, que estão aqui presentes, os reitores e os Deputados. 
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Primeiramente, eu gostaria de anunciar que a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores 

Técnico-Administrativos das universidades públicas brasileiras, que representa mais de 200 mil 

trabalhadores técnico-administrativos, está em greve desde o dia 10 de novembro. 

Os eixos da nossa greve são: defesa da carreira dos técnicos-administrativos, negociação 

salarial já e nenhum direito a menos! Também somos contra o aumento da contribuição 

previdenciária, dizemos "não" à reforma da Previdência, defendemos a revogação do PDV e 

defendemos o ensino superior público, gratuito e de qualidade e os serviços públicos. Somos 

contra o Projeto de Lei nº 116, de 2017, que prevê a demissão por avaliação negativa ao fim da 

estabilidade, e defendemos os hospitais universitários. 

A nossa greve, senhoras e senhores, companheiras e companheiros, não deve ser encarada 

nesse contexto como uma mobilização corporativa. Ela obviamente está inserida na crise das 

universidades e também na crise da sociedade brasileira que nós vivemos. 

Os técnico-administrativos são o elo mais fraco dessa cadeia de trabalho, dessa corrente, que 

é a universidade pública brasileira. Como elo mais fraco, nós somos os primeiros a sentir o 

drama da precarização, o drama dos cortes no orçamento, o drama da falta de condição de 

trabalho. 

O corte no orçamento das universidades, é bem verdade, começou em 2014. Ele é o exemplo 

de uma agenda neoliberal que começou a ser implantada no Brasil desde aquela época, com 

algum titubeio, mas que agora é como um carro desenfreado. 

É contra essa agenda que nós devemos lutar. A greve dos trabalhadores técnico-

administrativos está inserida nesse contexto: contra a precarização, contra a falta de condições 

de trabalho e contra o desmonte dos serviços públicos. 

O orçamento das universidades federais e dos institutos federais é essencial para a 

manutenção de uma instituição estratégica para o desenvolvimento do País. Não há 

universidade de qualidade sem que haja orçamento, sem que haja equipe técnica qualificada, 

capaz e com condições de realizar o seu trabalho de fiscalizar as obras, de executar o 

orçamento, de garantir licitações republicanas e de, efetivamente, garantir que toda a função 

social da universidade seja executada. Essa é uma responsabilidade cobrada pela sociedade. 

Por isso, é imprescindível que esta Casa medeie, que esta Casa abra o diálogo, como sempre 

vem fazendo - nós temos de falta de diálogo com o Executivo -, que esta Casa seja recorrente 

em defender o direito dos técnicos, o direito dos trabalhadores e também, obviamente, de 

todas as universidades federais, as universidades públicas, que estão em luta hoje pela sua 

sobrevivência e manutenção, mas, com certeza, no futuro próximo, pela expansão e pela 

efetividade das suas funções sociais. 

Muito obrigado. 

Estamos em luta até a vitória! 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Margarida Salomão) - Obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 
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348.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/11/2017-16:46 

Publ.: DCD - 11/22/2017 - 174 WEVERTON ROCHA-PDT -MA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Anuência com votação dos destaques da Medida Provisória nº 786, de 2017, em face de 

importância de imediata votação das Medidas Provisórias nºs 789, 790 e 791, de 2017. 

Desacordo com conteúdo da Medida Provisória nº 786, de 2017, sobre a participação da União 

em fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias 

público-privadas. Contrariedade com a votação da proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, senhores das galerias e da imprensa, esta semana estamos recebendo, 

em Brasília, uma caravana de prefeitos de todo o Brasil. Os senhores são sabedores da crise 

financeira e política que estamos vivendo no País, crise essa que foi criada, gerada no centro 

do poder, ou seja, na Capital do País, aqui em Brasília, mas quem está pagando a conta, quem 

está sendo convidado para pagar a conta é o trabalhador lá na ponta, é o prefeito lá na ponta, 

é o cidadão que está vivendo no seu Município. 

Precisamos encontrar soluções para ajudar a fazer com que os Municípios melhorem sua 

arrecadação. É impossível entender que Municípios do Maranhão, por exemplo, cortados pela 

Estrada de Ferro Carajás, por onde passam riquezas todos os dias, não vejam nenhum 

benefício ficar lá. (Manifestação nas galerias.) Pelo contrário, veem apenas prejuízos e mortes 

de crianças e idosos. Várias vidas foram ceifadas ao longo das últimas décadas nesses 

Municípios. Isso sem falar na saúde pública. Nós sabemos que o pó do minério de ferro adoece 

as pessoas que estão lá. 

Nós estamos, neste momento, discutindo os destaques da MP 786, uma medida provisória 

horrível. Falar de PPP para os Municípios, da forma como foi feito, era melhor não falar. Era 

melhor ter deixado esta Casa formular o debate e propor a legislação. A lei proposta é 

insegura. Não sabemos, no final, o que vai ser feito com esse fundo, a forma como vai ser 

utilizado o recurso e como será a sua devolução. 

Mesmo assim, nós da Oposição estamos aqui publicamente dizendo que topamos votar essa 

MP, registrando que ela é horrível, para garantirmos a votação das MPs 789, 790 e 791. 

(Manifestação nas galerias.)  

Essas três, Sr. Presidente, nós iremos votar porque entendemos que são importantes para os 

Municípios. Passadas essas três medidas provisórias, nós voltaremos à obstrução política. 

Já vejo os setores do Governo consultando as bases e rediscutindo a reforma da Previdência. 

Senhores colegas da base governista, prestem bem atenção nessa matéria. O Brasil já disse 
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"não" à reforma da Previdência. Sabem por quê? Não é porque ela não tem que ser discutida. 

Ela tem, mas não por este Governo, que não tem um pingo de legitimidade e moral para falar 

de aposentadoria de trabalhador. (Manifestação nas galerias.) Este Governo que propõe essa 

reforma é dirigido por um Presidente que não discutiu idade mínima na hora que requereu a 

aposentadoria dele. 

Portanto, vamos esperar a eleição. O correto era o Presidente sair logo, o correto era o "Fora, 

Temer!", mas já que ele ainda não saiu, vamos esperar a eleição, vamos esperar o povo eleger 

um novo Presidente, para que, aí sim, um novo Governo, com legitimidade popular, venha 

propor reformas para este País.  

Essa reforma da Previdência, Sras. e Srs. Deputados, não tem mais jeito neste Governo 

Temer, porque é pior do que ter colocado um bode fedorento na sala. Pode tirar o bode, que o 

fedor, o odor não vai sair. É a mesma coisa com a reforma do Temer. Portanto, digam "não" a 

ela. Não façam essa loucura de submeter essa pauta ao Plenário, porque, com certeza, a 

população não está de bem com V.Exas. Com os que votaram contra as duas denúncias 

contra Temer a população já está por aqui. Se ainda fizerem a retirada do direito à 

aposentadoria, aí, realmente, V.Exas. estarão se candidatando a não voltar mais para cá, 

porque o povo não aguenta mais.  

Sr. Presidente, vamos votar as MPs 789, 790 e 791. 

Muito obrigado. (Manifestação nas galerias.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

348.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/11/2017-16:46 

Publ.: DCD - 11/22/2017 - 153 ARNALDO FARIA DE SÁ-PTB -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à proposta de reforma previdenciária. Declaração de voto contrário à matéria.  

________________________________________ 

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

Obrigado, Presidente. 

Eu só quero denunciar a farsa e a mentira. O Governo disse que admite mudar a proposta de 

reforma da Previdência, retirando dela o BPC/LOAS, o Benefício de Prestação Continuada 

previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, e o FUNRURAL. Ora, esses dois benefícios 

não são previdenciários; são benefícios assistenciais! Quem tem que bancar esses benefícios 

é o Tesouro. 
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Portanto, o Governo erra mais uma vez ao dizer que precisa desesperadamente fazer a 

reforma da Previdência e, para poder aprová-la, concorda em retirar da proposta o BPC/LOAS 

e a aposentadoria rural, como se esses fossem problemas da Previdência. Esses são 

benefícios assistenciais e, portanto, quem tem que bancá-los é o Tesouro. 

É mais uma falácia, é mais uma mentira. Na verdade, quando querem uma regra de transição e 

aceitar apenas o limite de idade, eles querem enganar os trabalhadores. 

Não vão enganar com o meu voto! O Governo é mentiroso, safado e sem-vergonha! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

348.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 21/11/2017-16:46 

Publ.: DCD - 11/22/2017 - 154 CARLOS ZARATTINI-PT -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da manutenção do valor de 4% para a Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais, previsto no projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 789, de 

2017. Necessidade de investigação do Secretário-Executivo do Ministério de Minas e Energia, 

Paulo Pedrosa, pela atuação em defesa de multinacionais do setor de petróleo. 

Posicionamento contrário à proposta de votação da reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em breve nós vamos votar a Medida Provisória nº 789, que 

trata exatamente da regulamentação das questões relativas à CFEM - Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, os chamados royalties da mineração. 

(Palmas nas galerias.) 

E nós estamos assistindo aqui neste plenário e fora dele a uma pressão enorme de empresas 

que querem reduzir o valor que está proposto, de 4%, no projeto de lei de conversão que veio 

da Comissão Especial. 

Quero dizer, em nome da bancada do PT, que nós vamos manter na nossa votação os 4% que 

vieram do projeto de conversão (palmas nas galerias), porque a mineração em nosso País é 

cada vez mais monopolizada por grandes empresas nacionais e, principalmente, por grandes 

empresas estrangeiras, que exportam e, por conta da Lei Kandir, não pagam sequer o imposto 

do ICMS. (Palmas nas galerias.) Então, nós da bancada do PT vamos estar juntos nessa 

posição. 
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Queremos dizer também que não adianta a Vale do Rio Doce vir aqui. A Vale do Rio Doce hoje 

é uma empresa cujo capital o Governo diluiu, colocou na Bolsa de forma diluída, perdendo o 

controle que os fundos de pensão exerciam na empresa. Hoje a Vale do Rio Doce cogita, 

inclusive, transferir a sua sede para Nova Iorque, ou seja, ela se transformou numa 

multinacional como outra qualquer. 

Nós queremos respeito aos Municípios, que são prejudicados pela mineração predatória em 

nosso País. (Palmas nas galerias.) 

Srs. Deputados e Deputadas, nós também queremos informar que a bancada do PT vai 

requerer ao Ministério Público uma investigação sobre o Sr. Paulo Pedrosa, Secretário-

Executivo do Ministério de Minas e Energia, sobre o Sr. Fernando Coelho, Ministro de Minas e 

Energia, e sobre o Sr. Michel Temer, porque foi detectado, através de ONGs ambientais, um 

telegrama da chancelaria do Reino Unido relatando que o Ministro do Comércio e Investimento 

do Reino Unido, Greg Hands, esteve no Brasil em conversação com o Sr. Paulo Pedrosa, 

praticando um verdadeiro lobby, interferindo em assuntos nacionais, para que o Governo 

editasse a Medida Provisória nº 795, que abre mão de impostos de importação sobre 

equipamentos de exploração de petróleo e gás, navios petroleiros, plataformas, dutos e vários 

outros equipamentos. 

O Sr. Greg Hands, informa o telegrama, pôde testar o comprometimento do Governo brasileiro 

em melhorar o ambiente regulatório. Nos últimos 6 meses houve anúncios positivos sobre a 

redução dos requisitos de conteúdo local e uma maior abertura das rodadas de licitação do 

pré-sal para companhias internacionais de petróleo. 

Em um café da manhã privado, os beneficiários britânicos diretos dessa mudança - está escrito 

isto no telegrama dos ingleses -, Shell, British Petroleum e Premier Oil, identificaram suas 

preocupações remanescentes em torno das informações sobre tributação e licenciamento 

ambiental que Greg Hands conseguiu levantar com o Ministro Pedrosa. Pedrosa confirmou que 

seu Ministério já está pressionando para conseguir contrapartidas relevantes no âmbito do 

Governo brasileiro. 

O Sr. Paulo Pedrosa age como um preposto dos interesses ingleses em nosso País. Da 

mesma forma é aquele que quer privatizar a ELETROBRAS, é aquele que quer mudar o 

modelo elétrico brasileiro, para entregar, às comercializadoras de energia, a energia barata de 

usinas que já foram pagas e cujo valor ele quer aumentar. 

Esse Sr. Paulo Pedrosa tem que ser imediatamente afastado do Ministério de Minas e Energia, 

porque é uma pessoa deletéria, contrária aos interesses nacionais, contrária aos interesses do 

povo brasileiro. É necessário, sim, imediatamente o afastamento dele e a investigação de 

quanto há de comprometimento do Ministro de Minas e Energia com essa política. 

Quero lembrar que no leilão do pré-sal várias áreas foram adquiridas pela PETROBRAS: 

Entorno de Sapinhoá, Peroba e Alto de Cabo Frio Central. Nessas áreas, a PETROBRAS 

ofereceu à União, no regime de partilha, 80%, 77% e 76% do petróleo extraído. Nas áreas que 

foram vencidas pela Shell, como Sul de Gato do Mato e Alto de Cabo Frio Oeste, os 

percentuais de óleo ofertados à União foram de 11,5% e 22%. Portanto, é muito estranho que, 

por um lado, a PETROBRAS ofereça por volta de 80% no regime de partilha e, por outro, a 

Shell ofereça de 11% a 22%.  

Isso é o verdadeiro desmonte das nossas conquistas no setor de petróleo e gás, é a entrega do 

patrimônio nacional. Nós não podemos admitir isso. 
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Queremos que a Sra. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, investigue a influência 

do Governo inglês na edição da Medida Provisória nº 795, porque ela é um crime contra o 

Brasil. 

Nós vamos repudiar mais uma vez este Governo golpista e entreguista das riquezas nacionais, 

que quer entregar também as conquistas dos brasileiros. 

O Governo quer agora fazer novamente uma reforma da Previdência e, para isso, gasta 

milhões com a Rede Globo, a Record, o SBT e sites para dizer que a reforma da Previdência 

retira privilégios. Ora, Sras. e Srs. Deputados, essa reforma da Previdência impede milhões de 

brasileiros de se aposentarem, porque propõe o aumento do tempo de contribuição mínimo de 

15 anos para 25 anos. Ela propõe ainda a redução do valor das aposentadorias. O trabalhador, 

para receber integralmente sua aposentadoria, vai ter que trabalhar 44 anos ininterruptamente 

e contribuir durante esses 44 anos. É por isso que nós vamos lutar aqui para impedir a votação 

dessa reforma. 

E nós sabemos muito bem que, depois da reforma enxuta, eles vão querer ampliar a retirada 

de direitos do povo brasileiro através de medidas provisórias, cuja aprovação se dá com 

maioria simples, não mais com 308 votos. 

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, o Partido dos Trabalhadores não aceita votar essa reforma 

da Previdência, não aceita que ela venha a plenário. E consideramos que o Presidente desta 

Câmara tem que mostrar claramente a posição da maioria dos Deputados aqui, que não quer 

votar e que não aceita qualquer tipo de pressão para se colocar contra os interesses da maioria 

do povo brasileiro. Os Deputados e Deputadas desta Casa, tenho certeza, vão fazer com que 

essa reforma seja rejeitada, principalmente porque o povo brasileiro, em cada cidade deste 

Brasil, sabe muito bem o que está sendo votado. E não adianta gastar milhões com 

propaganda na televisão, não adianta torrar o dinheiro público em propaganda enganosa!  

Nós vamos denunciar essa reforma da Previdência, vamos impedir que ela seja votada neste 

plenário e que ela avance! Vamos garantir os direitos do povo brasileiro e vamos garantir as 

riquezas que são do Brasil e do nosso povo! (Palmas nas galerias.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Preocupação com os índices de desemprego para a juventude no Brasil apresentados pela 

Organização Internacional do Trabalho - OIT. Defesa da não aprovação da reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicio a minha 

fala solicitando que este pronunciamento seja transmitido no programa A Voz do Brasil. É 

fundamental para o nosso País pensarmos em tratar neste Parlamento das questões 

relacionadas ao futuro do Brasil, especialmente a nossa juventude. 

Deputado Pedro Uczai, Presidente desta sessão, ficamos absolutamente perplexos em saber 

que a Organização Internacional do Trabalho aponta que, no Brasil, os índices de desemprego 

para a nossa juventude equiparam-se aos índices de países do Oriente Médio que estão em 

guerra; equiparam-se ao da Síria; equiparam-se aos países que vivem em guerra há muito 

tempo, como o Haiti. O Brasil do Governo Temer tem o índice de desemprego para a juventude 

entre os maiores do mundo, na faixa de 30%, Deputado Pedro Uczai. 

 

Em 2003, quando o Presidente Lula assumiu o Governo, o Brasil tinha aproximadamente 27% 

dos jovens desempregados. Esse índice caiu para em torno de 16% de 2003 até 2015. 

E, agora, vejam o absurdo: em pouco mais de um ano de Governo Temer, esse índice já está 

atingindo, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 30%. 

O que esperar de um Presidente que negocia com as petrolíferas internacionais, para entregar 

o nosso patrimônio, para entregar o nosso pré-sal, a nossa riqueza? O que esperar do futuro 

de um País com alguém que quer entregar o nosso território às empresas internacionais? 

É por isso que nossa juventude está, a cada dia mais, sem perspectiva de futuro. E é por isso 

que este Parlamento precisa dar uma resposta contundente no debate relacionado à reforma 

trabalhista. 

Nós não podemos aceitar que prospere a chamada reforma da Previdência, que está em 

articulação entre o Presidente desta Casa e o Presidente Michel Temer, inclusive com a 

distribuição de cargos, com a troca de Ministérios, para aviltar o direito da população mais 

pobre deste País. 

A bancada do PT não permitirá isso, e os trabalhadores organizados nas ruas também não 

permitirão isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com a possibilidade de negociação de cargos pelo Governo Federal em troca da 

aprovação da reforma da Previdência Social pelo Congresso Nacional. 

________________________________________ 

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

nacional diz que o Governo Federal vai vir de trator de esteira retirar o direito do nosso povo de 

se aposentar em vida.  

A reforma da Previdência, essa maldita reforma, quer atacar os de baixo, quer atacar os 

trabalhadores, quer atacar os pequenos. Não dá para tratar os diferentes como iguais. Eles 

dizem que têm que atacar os altos salários, mas querem comparar quem trabalha em escritório 

ou em outro ambiente com os trabalhadores que pegam no pesado. Isso não pode acontecer. 

É por isso que eu repudio essa atitude do Governo de negociar cargos e recursos para retirar 

os direitos dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Será atendido o pedido para que se dê publicidade ao 

pronunciamento de V.Exa. no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, Temer está diante de 

mais uma encruzilhada. Desta vez, o Presidente golpista não terá de lidar com um processo 

criminal, mas, sim, com a sede de poder de seus aliados enquanto tenta emplacar sua 

impopular reforma da Previdência. Partidos dos mais diversos matizes estão de olho em 17 dos 

28 Ministérios do Governo, todos ocupados por Parlamentares ou políticos com pretensões 

eleitorais. O Centrão, grupo que concentra legendas de centro-direita, quer ampliar seu espaço 

e avançar principalmente sobre os quatro Ministérios do PSDB que devem ser desocupados 

até o fim do ano. 

Agora, Temer terá que dar a troca aos que lhe salvaram na Câmara e terá que encaixar os 

representantes das siglas que barraram investigações contra ele na Câmara dos Deputados 

em troca de votos pela reforma previdenciária. 

Este Congresso, infelizmente, só tem funcionado diante da máxima do toma lá, dá cá. Ou seja, 

se não tiver cargo no primeiro escalão, dificilmente se aprovam os projetos de interesse da 

União. 
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Já se ouviu nos corredores que umas das propostas de Temer é a de dar uma espécie de 

cheque pré-datado a quem o apoiar na reforma da Previdência. Ou seja, se votar a favor das 

mudanças legislativas, receberá um Ministério no futuro próximo. 

O preço desse salvo-conduto fica a cada dia mais alto para o País. Assim foi com a reforma 

trabalhista e com o engavetamento das duas denúncias do MPF sobre corrupção de Temer. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apelo ao Presidente Michel Temer para desistência da votação da proposta de reforma 

previdenciária. Contrariedade à matéria. 

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

Parlamentares, venho aqui fazer um apelo ao Sr. Presidente Michel Temer para que a reforma 

da Previdência não seja colocada em votação. 

Essa reforma vai manter de quem tem e tirar de quem já não tem. Como podemos ver uma 

Ministra de Estado achar pouco ganhar 33 mil reais, achar que um salário digno tem que ser de 

60 mil reais? Como podemos ver membros do Judiciário, do Ministério Público ganhando acima 

do teto constitucional, que é de 33 mil reais? Vejo também aqui, no Legislativo, Parlamentares 

ganhando aposentadorias de mais de 50 mil reais. Que moral nós temos para prejudicar 

agricultores, pescadores, funcionários públicos, se não votamos o projeto de lei do teto? 

Então, Sr. Presidente, venho aqui me manifestar novamente contra esta reforma da 

Previdência, porque este Congresso não tem moral para aprová-la. 

Obrigado. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apelo ao Presidente Michel Temer de desistência da votação da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. VITOR VALIM (PMDB-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

volto à tribuna desta Casa para fazer um apelo ao Presidente Michel Temer: Presidente, por 

favor, não coloque para votar essa reforma da Previdência, tão prejudicial para o povo 

brasileiro! Essa reforma, volto a dizer, tira de quem não tem e mantém de quem já tem. 

Infelizmente, continua como Ministra a mulher que acha pouco ganhar um salário de 33 mil 

reais; ela queria um salário de 60 mil, porque assim ela poderia comprar as roupas, fazer o 

cabelo, a maquiagem. Para ela, 33 mil é muito pouco! Vejo também membros do Judiciário e 

do próprio Ministério Público ganhando salários astronômicos, muito acima do teto, que é 33 

mil reais. 

Então, para não falar só do Legislativo, pergunto como esta Casa se posiciona ao saber que há 

Parlamentares que juntam aposentadorias e recebem um benefício muito acima do teto. Foi 

feito um levantamento recente, e 80 Parlamentares ganham aposentadoria muito acima do 

teto. 

Como é que esta Casa quer tirar direito de agricultores, pescadores, servidores públicos, de 

todo mundo que está no Regime Geral? Que moral nós temos? Por essas e por outras coisas 

muita gente tem a imagem distorcida, ou acha que ninguém presta neste Parlamento. Então, 

mesmo sendo membro do PMDB, eu não me curvo a quem quer que seja. Eu tenho uma linha 

só. Tive uma postura muito clara na votação da reforma trabalhista, tive uma postura muito 

clara na investigação do Presidente, votando duas vezes favoravelmente, e não vou mudar. E 

não é uma pessoa que já responde a mais de 20 processos, como Romero Jucá, que vai me 

dar uma punição. Uma punição vinda dele para mim é uma medalha, é uma honra. Comparem 

a minha história com a história dele que V.Exas. vão ver quem tem moral e quem não tem. 

Por favor, Presidente Michel Temer, não queria punir o povo sofrido do Nordeste, o povo 

sofrido do meu Ceará. Querem comparar um agricultor rural a um trabalhador urbano verá que 

a expectativa de vida de quem trabalha no campo é completamente diferente da de quem 

trabalha na capital. 

Talvez S.Exa., que nunca passou necessidade ou que não conhece o homem do campo, esteja 

querendo fazer isso por ignorância. Agora, errar sabendo é outro tipo de erro! 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Vitor Valim. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio contra possibilidade de minirreforma da Previdência Social pelo Governo Michel 

Temer, prejudicial à população brasileira. 

________________________________________ 

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

brinca com a população brasileira: manda a PEC 287/16 para cá, não consegue votos para 

aprová-la, e agora vem fazer uma minirreforma da Previdência, tirando aquilo que pode ser 

incluído depois por medida provisória ou decreto e colocando só o que tem que passar por 

mudança na Constituição. 

Isso é enganação! O Governo quer nos enganar, dizendo que não vai haver prejuízo, que 

ninguém vai perder nada, que não existe rombo na Previdência. 

Está mais do que provado - e a CPI do Senado demonstra isso - que quem arromba este País 

é esse Governo ilegítimo. Esse, sim, é o grande rombo do processo democrático brasileiro. Na 

CPI, aparece a relação dos que devem à Previdência Social, e entre eles está a JBS, empresa 

que deve 1 bilhão e tantos milhões de reais. Outros órgãos também são devedores, 

empresários, banqueiros, enfim, todos. Paguem! Paguem! 

Este Governo só quer mesmo prejudicar o pobre e diz que não vai afetar os agricultores. Na 

verdade, o Governo quer, a cada dia, cometer mais maldades, crueldades e perversidades 

contra o povo brasileiro. Vamos reagir! Vamos resistir! Nós não podemos parar!  

Não vamos votar essa miniperversidade porque ela é uma perversidade! O Governo pega uma 

questão que exige mudança na Constituição Federal e depois faz todo o restante por medida 

provisória e por decreto legislativo. 
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Nesse sentido, Sr. Presidente, vamos lutar e conclamar todos à luta! Vamos resistir para 

restituir os direitos que este Governo golpista está tirando do nosso povo e da população 

pobre. 

Nesse aspecto, nós nos colocamos contra essa miniperversidade, essa perversidade mórbida 

do Governo, que pretende destruir a previdência pública, entregando-a para a previdência 

privada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Luiz Couto. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação à propaganda do Governo Michel Temer sobre o déficit da Previdência Social e a 

premência de realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. DÉCIO LIMA (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer que nós 

chegamos ao limite da desfaçatez e da mentira no que diz respeito aos acontecimentos de que 

o Brasil tem sido palco: a reforma trabalhista, o arquivamento de duas denúncias contra este 

Governo golpista, o entreguismo, a pauta que entregou e mudou o modelo de partilha. 

Agora, Sr. Presidente, o limite mesmo é a mentira que estão tentando produzir com relação à 

reforma da Previdência ao dizer que ela é deficitária. Deficitária neste País é a credibilidade da 

enganação de que esta Nação tem sido palco com os acontecimentos do Governo golpista do 

PSDB e do PMDB. 

Portanto, Sr. Presidente, nós vamos continuar resistindo a essa pauta golpista, que quer 

substituir o povo brasileiro pelo mercado em todos os seus acontecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Décio Lima. Parabéns pelo seu 

pronunciamento! 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de vencida mais uma denúncia de corrupção na 

Câmara dos Deputados, o Governo ilegítimo do PSDB e Michel Temer volta a bombardear dia 

e noite a população com notícias sobre a necessidade urgente e inadiável de se promover uma 

reforma previdenciária, sob pena de o País quebrar. 

Essa propaganda maciça, reproduzida pela grande mídia e repetida à exaustão pelos membros 

do Governo, apoia-se, no entanto, sobre uma falácia: a de que a nossa Previdência é deficitária 

e que, portanto, o endurecimento das regras para a aposentadoria seria imprescindível para a 

solvência do sistema. 

O famoso "rombo da Previdência", no entanto, que, segundo o Governo, estaria hoje em 146 

bilhões de reais, não existe; ele é fruto de uma manipulação contábil produzida com o intuito de 

fazer os trabalhadores acreditarem que têm, sim, mais uma vez, que pagar a conta que lhes é 

apresentada, custe o que custar. 

Para fazer uma análise correta dos números da Previdência é preciso, antes de mais nada, 

considerar que, segundo reza a própria Constituição, ela se insere em um sistema maior, o da 

Seguridade Social, que também inclui a Saúde e a Assistência Social. Então, não se pode 

pegar só a guia previdenciária, excluir uma série de outras fontes de receita importantes, como 

a COFINS e o PIS-PASEP, e dizer que há um rombo. Isso é falacioso, é equivocado, é má-fé. 

O cálculo correto, utilizando todas as fontes de receita constitucionalmente definidas para 

financiar Previdência, Saúde e Assistência Social, revela que o sistema de Seguridade Social 

foi superavitário, ou seja, recebeu mais do que gastou, pelo menos até 2014, ano em que o 

superávit alcançou 53 bilhões de reais, último dado de que dispomos. 

Além disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda que o sistema de Seguridade Social 

fosse deficitário, o caminho certo a trilhar não deveria ser o de elevar o tempo de contribuição e 

retirar direitos dos trabalhadores, mas, sim, rever as desonerações fiscais e coibir a sonegação 

por parte de empresas públicas e privadas, por exemplo. 

Outra justificativa que tem sido usada para defender a reforma da Previdência é o aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros. Acontece que a expectativa de vida aferida pelo IBGE é 

uma média de toda a população. O instituto não divulga a expectativa de vida de acordo com a 

classe social, mas certamente entre os pobres ela é bem inferior a essa média. 

Ora, o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e 

de mulheres vai, na prática, impedir a aposentadoria da maior parte dos trabalhadores, 

sobretudo da população de baixa renda, que não tem as condições adequadas para atingir 

uma expectativa de vida maior que a mínima exigida. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que nossa Previdência Social é um poderoso 

instrumento de distribuição de renda, tanto na cidade quanto no campo. Ela foi uma das mais 

importantes conquistas dos trabalhadores, dos movimentos sociais, do povo brasileiro. O seu 

desmonte significará o aumento da pobreza e da injustiça social. Nós, que fomos eleitos pela 

população brasileira para representá-la nesta Casa, não podemos compactuar com tal 

retrocesso. 

Rogo, pois, aos meus nobres colegas, que reflitam muito bem antes de aprovarem as medidas 

cruéis propostas no projeto de reforma previdenciária encaminhado pelo Poder Executivo. Não 
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vamos nos deixar enganar por argumentos falaciosos que omitem fatos, manipulam dados e 

jogam, mais uma vez, a conta nas costas do trabalhador brasileiro. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento pelos meios de comunicação desta 

Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Governo Michel Temer. Repúdio à reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, há 15 dias exatamente, o Presidente golpista Michel Temer jogou a toalha e disse 

que não dava mais para votar a reforma da Previdência. 

Foi um deus nos acuda! O mercado saiu correndo atrás dele. A Bolsa caiu, e o dólar subiu. Foi 

aquela correria de Líderes para lá e para cá, e a mídia batendo: "Tem que se fazer a reforma 

da Previdência". Dois dias depois foi falado: "Vai se fazer a reforma da Previdência". A Bolsa 

subiu, e o dólar caiu. 

Todo santo dia - é só ligar os meios de comunicação - está lá o Ministro Henrique Meirelles 

dando o seu recado, fazendo a sua cantilena de que o Brasil vai falir, de que o Brasil vai 

quebrar, tudo isso. E há alguns Deputados privilegiados deste plenário que viraram oficiais 

defensores da reforma da Previdência. 

Agora eles partiram para uma campanha publicitária escancarada com o dinheiro público, 

simplesmente perguntando: "Você é a favor de acabar com o déficit da Previdência?" É claro 

que todo mundo é a favor de acabar com o déficit da Previdência, mas não falam de onde vem 

o déficit. 
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O orçamento da Seguridade Social é superavitário. O déficit da Previdência vem mesmo é dos 

caloteiros da Previdência Social, da Dívida Ativa da União, de quem eles não querem ir atrás, 

aqueles que não pagam a COFINS, o PIS, a CSLL, aí ninguém fala. 

O Meirelles está aqui na Casa agora. Vamos perguntar para ele se ele é a favor de taxar as 

grandes fortunas, se ele é a favor de taxar as grandes heranças, de fazer a auditoria da dívida 

pública, cobrar lucros e dividendos sobre os especuladores financeiros, sobre o mercado 

financeiro! Isso, não! Porque isso deixa o mercado nervoso! Quem vai pagar a conta? Os 

trabalhadores! 

Então, é evidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que o Presidente da Câmara dos 

Deputados, o Sr. Rodrigo Maia, não pode assumir a característica de ser Líder de Governo! Ele 

só fala isso! Ele entrou na cantilena também! Ele chama o Líder para o café da manhã, para o 

almoço, para o jantar; é o Temer no almoço e jantar! Para quê? Para ver como é que eles vão 

ferrar os trabalhadores brasileiros, que é quem vai pagar a conta! 

E agora, na campanha publicitária, eles estão falando que vão acabar com os privilégios! Ora, 

o Presidente da República se aposentou com 55 anos e com 45 mil reais, integral! Este é o 

privilegiado! Agora, querem acabar com os privilégios? Vamos fazer os ricos pagarem a conta 

da crise! 

Agora, eles estão falando: "Olha, nós não vamos mais mexer no BPC, que é o Benefício de 

Prestação Continuada. Nós não vamos mais cobrar do trabalhador rural". Ah, mas eles iam 

cobrar! Iam! Iam passar para 25 anos de contribuição, para ninguém mais se aposentar no 

Brasil, com esse desemprego, com essa sazonalidade, com a informalidade do trabalho! 

Essa reforma da Previdência é para pobre pagar a conta da crise! "Ah, muda só a idade 

mínima, então!" Vamos por idade mínima para quem começou a trabalhar com 10 anos de 

idade! Porque os que podem, Sr. Presidente, começam a trabalhar, na verdade, com 20 ou 25 

anos de idade, depois de formados em uma universidade. São os pobres que vão pagar. 

Então, é evidente que aqueles que lutam por um Brasil igualitário, livre e democrático precisam 

dizer: os ricos é que devem pagar a conta. A reforma da Previdência é uma falácia para 

acalmar operadores, espoliadores do mercado financeiro, ao qual o Sr. Meirelles serve, ao qual 

o Sr. Temer serve, o golpista que está lá. O povo não pode aderir. E se esta Casa votar a 

reforma da Previdência, a punição virá, porque aqui é o lugar dos privilégios. Não há Ministério 

ou cargo que dê conta para satisfazer a fome e a boquinha dos cargos aqui. 

Abaixo a reforma da Previdência do Governo golpista.  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Ivan Valente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de apoio aos Prefeitos presentes em Brasília para reivindicação de pauta 

municipalista, em especial a tributária. Crítica à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

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

meu apoio a todos os Prefeitos, aos que estão aqui, em Brasília, e também aos que não 

vieram. E queria dizer também que a reforma tributária no Brasil não compensa para os 

Municípios do interior do nosso País. 

Sr. Presidente, a centralização fica nas capitais ou em Brasília, e os Prefeitos vai com pires na 

mão até esses lugares, para que o Governo de plantão lhes repasse aquilo a que eles têm 

direito. É bom notar que as pessoas não moram no País, elas moram nos Municípios, onde 

ocorrem as questões entre os Prefeitos e a população. 

Portanto, eu queria ser solidário com os Prefeitos e me colocar na posição deles, para mudar 

esse tipo de tributação que existe no Brasil e a sua distribuição, que são muito ruins para os 

Municípios do País.  

Gostaria de dizer também, Sr. Presidente, que o PCdoB, neste final de semana, fez o seu 14º 

Congresso em Brasília. Fizemos uma avaliação não só da economia, mas também da política 

no País. 

Notamos que a ditadura que existe no atual Governo, que não tem nenhuma responsabilidade 

com o Nordeste nem com a questão do desenvolvimento, é prejudicial àquele movimento de 

desenvolvimento que havia anteriormente ao golpe. 

Por isso, com uma linha mestra, nós lançamos uma candidata à Presidência da República para 

competir com os demais. Faremos uma frente para que possamos barrar essa enxurrada de 

política neoliberal em nosso País. 

A questão da Previdência é mais um abacaxi. Na última votação da reforma da Previdência, 

quase 40% dos Deputados não conseguiram a reeleição exatamente por tê-la defendido com 

unhas e dentes. 

Nós sabemos que a reforma da Previdência não é para melhorar a situação dos 

previdenciários, mas para botar mais dinheiro nos bancos, dar mais dinheiro a que já tem. O 

mestre que está querendo fazer isso não é outro senão o representante da banca americana 

no Brasil. Ele quer, de qualquer maneira, que este Parlamento se torne subalterno à vontade 

deles.  

Portanto, deixo aqui o nosso protesto. Somos contra a reforma da Previdência. Queremos que 

todos os líderes sindicais e de comunidades venham a esta Casa barrar mais essa sangria 

contra o povo brasileiro e trabalhador. 
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Obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de votação pelo processo nominal do 

requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 786, de 2017, relativa à participação 

da União em fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e 

parcerias público-privadas e a alteração da Lei nº 11.578, e 2007, sobre a transferência 

obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, e da Lei nº 12.712, de 

2012, sobre a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - 

ABGF. Repúdio à desestruturação da Previdência Social e à entrega das reservas de petróleo 

do Brasil a petrolíferas estrangeiras pela Medida Provisória nº 795, de 2017, relativa ao 

tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo 

ou de gás natural e a instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Senhoras e senhores, 

principalmente aqueles que estão assistindo à sessão neste momento, começou a corrida, a 

aglutinação por parte do Governo Federal para votar o desmonte da previdência pública, a 

chamada reforma da Previdência.  

Eles vão fazer de tudo para que essa matéria seja votada este ano por este Plenário - estão 

fazendo alterações nos Ministérios exatamente com esse objetivo; estão procurando aglutinar 

Parlamentares que deem maioria para que aprovem essa matéria no Plenário. 

Vejam só: fiz essa discussão no Colégio de Líderes e quero fazer aqui com as senhoras e os 

senhores. Ao mesmo tempo em que dizem que a previdência pública brasileira está quebrada, 

que a Seguridade Social está quebrada; ao mesmo tempo em que não fazem uma avaliação 

do conjunto de fontes de financiamento, que demonstra um saldo na Seguridade no ano de 
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2015 - partem do pressuposto de que está quebrada -; eles têm uma proposta, uma medida 

provisória que vai renegociar dívidas, incluindo a previdenciária, daqueles que são os maiores 

proprietários de terra do Brasil.  

Dificulta-se a vida de quem ganha o Benefício de Prestação Continuada - BPC: um quarto de 

salário por pessoa na família, dificuldade sensorial de natureza grave ou idade. A quem está 

numa situação de miséria e dificuldade profunda com deficientes dificulta-se o acesso ao BPC, 

na proposta de desmonte da reforma da Previdência do Governo Federal, mas se renegociam 

as dívidas daqueles que têm as grandes fortunas nacionais. 

Isso não é justo! E já vamos começar a trabalhar aqui para que não haja um trâmite normal, 

natural, de medidas, como se nada estivesse acontecendo. 

Deputada Benedita da Silva e Deputado Leo de Brito, há também a Medida Provisória nº 795, 

de 2017, que é exatamente a representação do escândalo do final de semana do ministro 

inglês que fez a negociação para que o Governo brasileiro, o Ministro de Estado, atendesse a 

todas as reivindicações da Shell. Eles transformaram isso em quê? Em uma medida provisória, 

que entrega de bandeja a riqueza brasileira, o petróleo nacional. 

Nós da bancada do PSOL vamos obstruir essa votação já sabedores de que o que o Governo 

está propondo é logo depois colocar essas matérias em votação. 

A bancada do PSOL está em obstrução. Não aceitamos votar o desmonte da previdência 

pública e a MP 795, que entrega de bandeja para a Shell o petróleo brasileiro. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação de destaque sobre alíquota da Compensação Financeira pela Exploração 

de Recursos Minerais - CFEM. Conveniência de pagamento, pelo Governo Federal, de parcela 

adicional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM no mês de dezembro para garantia 

de pagamento do 13º salário pelos Municípios. Imediata aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 212, de 2016, sobre instituição de regime especial para pagamento de 

precatórios. Posicionamento contrário à aprovação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, Deputadas e Deputados do Nordeste, nós acabamos de perder 
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aquela emenda, na votação do destaque, por 15 votos. O resultado foi 160 a 145 votos. Ela 

destinava preferencialmente até 40% dos recursos desse fundo que está sendo criado pelo 

Governo, para serem aplicados nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Por que estou começando o meu discurso com referência a essa emenda que perdemos? 

Porque, se perdemos essa, com muito mais razão, não podemos perder o destaque dos 4% 

que já, já vamos votar aqui no Plenário Ulysses Guimarães. (Manifestação nas galerias.) 

Com relação a essa medida provisória, muitos de vocês nos procuraram hoje, na Liderança da 

Minoria. E mesmo fazendo uma obstrução correta, já que não queremos votar a PEC da 

Previdência coisa nenhuma, porque ela vai prejudicar os Municípios brasileiros também, nós 

abrimos uma exceção para possibilitar a votação da Medida Provisória nº 786, uma vez que 

tínhamos que vencê-la para chegar à Medida Provisória nº 789, que é uma medida provisória 

importante para o País. 

É importante também dizer mais uma coisa, porque eu ouvi alguém dizendo aqui que nós 

estávamos criando tributo. Não estamos criando tributo coisa nenhuma. O que estamos 

discutindo é: que tipo de participação os entes federados terão na exploração de um bem que é 

da União, um bem público, o minério de ferro? 

E nada mais justo do que se estabelecer... E nós não vamos abrir mão. Faço um apelo aqui, 

Deputados e Deputadas, para nós não abrirmos mão. Na hora em que nós formos votar o 

destaque, nós não podemos permitir a redução de 0,5%! A redução de 0,5% é pequena, 

provavelmente, para a Vale, mas não é pequena para os Municípios brasileiros. (Manifestação 

nas galerias.)  

Portanto, nós fazemos um apelo ao Governo para não permitir que este destaque seja 

derrotado, porque senão nós vamos prejudicar a redistribuição dos 60% para os Municípios, 

dos 20% para os Estados e dos 10% para os Municípios afetados. Os Municípios brasileiros 

precisam desse recurso! O municipalismo brasileiro está quase falido e não tem mais recursos. 

Aliás, foi o que vocês disseram hoje para nós aqui na Câmara. (Manifestação nas galerias.) 

E, ao lado dessa medida que nós vamos votar, desse destaque, é importante também 

começarmos a discutir... Deputado Leonardo Quintão, V.Exa. tem razão. Não somos nós que 

não estamos querendo votar. Nós propusemos acordo. Então, é preciso que o Governo diga se 

quer ou não votar essas medidas provisórias, porque nós abrimos até a exceção para votar 

essa matéria. Não somos nós que não estamos querendo votar. Nós estamos prontos para 

votar.  

Há outro ponto importante que eu quero destacar. Em função da crise que afetou fortemente os 

Municípios brasileiros, os Municípios começaram a discutir com o Governo, e estamos 

acompanhando isso. Mesmo na Oposição, nós queremos que em dezembro - e eu quero me 

dirigir a todos os Prefeitos do Nordeste brasileiro e do País como um todo - haja, como foi feito 

no passado, nos Governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, pagamento de uma 

parcela extra do FPM, para que os Municípios brasileiros possam pagar a folha de dezembro e 

o 13º salário. (Manifestação nas galerias.) 

Os Municípios não estão quebrados, mas estão quase quebrados, e nós precisamos socorrê-

los, antes que venha a falência completa do municipalismo brasileiro. Isso foi reivindicado a 

nós hoje aqui. Inclusive, nós recebemos uma comissão de Prefeitos, liderada pela Prefeita de 

Lauro de Freitas, a ex-Deputada Moema, que esteve aqui pedindo que nós votássemos a PEC 

212, a PEC dos Precatórios, e nós pedimos ao Presidente Rodrigo Maia que a votemos 
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amanhã, porque ela é igualmente importante para os Municípios brasileiros. Nós queremos 

também votar essa matéria. 

Nós, portanto, estamos prontos para votar aquilo que interessa ao País. Não fazemos oposição 

como foi feita no passado contra nós, contra o Governo da Presidenta Dilma. Essa é uma 

matéria que interessa ao País. É por isso que nós do PT, do PCdoB, do PDT e do PSB, em 

reunião, decidimos votar e fechar questão sobre os 4%. Isso é fundamental para que seja 

aprovada a emenda dos 4% no plenário. (Manifestação nas galerias.) 

Por último, e eu vou concluir, o País está assistindo a toda a discussão que o Governo está 

fazendo, à operação política que o Governo está fazendo com o objetivo de votar a PEC da 

Previdência. Eu até achava que essa maldita PEC já estivesse dormitando definitivamente nas 

gavetas da Câmara dos Deputados. 

O Governo está numa verdadeira operação de guerra na televisão, com propaganda enganosa, 

em todos os informes publicitários, dizendo que a PEC da Previdência precisa ser aprovada, 

porque senão a Previdência vai quebrar. Para mim, a aposentadoria rural não é custo, é 

investimento, porque quem ganha um salariozinho mínimo da Previdência pública lá no interior 

do Brasil, no interior do Nordeste, movimenta o comércio local, e, portanto, não é essa a razão 

do rombo da Previdência. 

Se quiséssemos fazer uma reforma da Previdência, nós deveríamos começar cobrando 

daqueles que devem bilhões e bilhões à Previdência pública brasileira, e nada é feito para 

cobrar essas dívidas. (Manifestação nas galerias.) 

Nós queremos dizer aqui que fizemos reunião hoje com vários partidos e vamos fazer, na 

próxima semana, com as centrais sindicais e movimentos sociais. É um apelo a esta Casa. 

Este Governo já foi longe demais, passou de todos os limites e agora, Deputado Glauber 

Braga, ainda quer votar, daqui para dezembro, a PEC da Previdência. 

Não se enfrenta crise retirando direito. Não se pode atribuir aos trabalhadores brasileiros 

responsabilidade pelo rombo da Previdência. Está errada essa visão. Essa visão do Ministério 

da Fazenda está errada, porque acha que se resolve o problema do déficit fiscal retirando 

direitos, dificultando a aposentadoria do povo brasileiro. 

É claro que nós não somos a favor das mordomias. Nós queremos discutir teto para o 

funcionalismo. Tudo isso nós temos que discutir. Mas não me venham com essa história de 

que, se não for feita a reforma da Previdência, a Previdência pública vai quebrar. Ela está 

quebrada porque nem no passado nem no presente nós tivemos coragem de cobrar dos 

grandes devedores da Previdência pública brasileira. Essa é a verdadeira razão da crise da 

Previdência.  

Sr. Presidente, o apelo que eu faço é o de que nos mobilizemos para impedir a votação dessa 

PEC. O País precisa acompanhar aqueles Deputados e Deputadas que vão, nesse momento, 

dizer "sim" ou "não". 

O Governo está fazendo as sondagens junto às bancadas, e é por isso que nós temos que 

dizer que é muito importante a mobilização social neste momento, para evitar a aprovação 

dessa maldita PEC da Previdência, ainda que venha como emenda aglutinativa, porque a 

história é a seguinte: "Bom, a PEC era ampla demais, era igual à reforma trabalhista, e nós 

vamos ter que resumi-la em dois ou três parágrafos para os Deputados poderem concordar em 

votar". 
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Eu duvido! O Governo não tem os 308 votos, porque ninguém vai se agarrar a um Governo que 

não tem legitimidade e não tem apoio popular, porque os Deputados que votarem a favor 

dessa PEC podem ter sua eleição comprometida no próximo ano. 

Sr. Presidente, eu faço um apelo aqui. Vamos discutir a pauta da Câmara, mas querer enfiar 

essa história de PEC da Previdência não vai dar certo. O Governo vai ter que aprender que 

não vota essa PEC porque não tem voto, porque o País não aceita a votação dessa PEC da 

Previdência, porque ela é nociva aos interesses nacionais e é lesiva aos interesses dos 

trabalhadores brasileiros. 

É por isso, meus queridos Prefeitos e Prefeitas de todo o País, que nós estamos nessa 

jornada. Mesmo com toda a obstrução, nós vamos viabilizar nesta noite, em primeiro lugar, a 

votação da MP 789, chamando a atenção para o destaque dos 4%.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Manifestação nas galerias.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conveniência na votação da Medida Provisória nº 791, de 2017, sobre criação da Agência 

Nacional de Mineração e extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral. Relevância 

da campanha internacional 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. 

Protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária. Críticas ao Governo Michel Temer. 

Ausência de legitimidade do Presidente da República.  

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, em primeiro lugar, em nome da Minoria, quero expressar nossa posição em relação 

ao procedimento e à pauta. 

Consideramos que a única pauta possível para votarmos hoje, na medida em que 

obstruiríamos o restante da pauta, a única pauta que nós apoiamos no acordo para votar é a 

Medida Provisória nº 791, de 2017. (Palmas nas galerias.)Fora isso, nós não trabalharemos 

pela aprovação do conjunto das medidas. 

Inscrevo-me também, no tempo de que disponho, porque este é o período que chamamos de 

16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Quando lutamos 

internacionalmente pelo combate à violência contra a mulher, quero dizer que todas as formas 
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de violência devem ser combatidas. Mas poucos falam de algumas violências que parecem não 

ter um único responsável. De fato, não existe um único responsável pelas violências cometidas 

pelos poderes constituídos. 

É bom que vocês que estão nas galerias conosco prestem atenção nisto, principalmente 

porque há muitas mulheres. (Palmas nas galerias.) Refiro-me a violências cometidas por 

governos e pelo próprio Parlamento, quando estabelecem para a sociedade brasileira a perda 

de direitos e outros retrocessos.  

Eu quero alertar que neste período recente temos perdido muitos direitos. Muitos! Direitos são 

inviabilizados por congelamentos e perdas orçamentárias em todas as políticas públicas que 

impactam na ponta o atendimento às pessoas, aos cidadãos e cidadãs brasileiros, a perda 

profunda de direitos com a reforma trabalhista, que impacta os homens e particularmente as 

mulheres trabalhadoras.  

Quero destacar uma perda que voltará com força para esta pauta do Congresso Nacional, que 

parte deste Governo: a reforma da Previdência. 

Hoje se anuncia um jantar em que o Governo, com a sua base, pretende fechar uma proposta 

a ser encaminhada a este Parlamento. Ele anuncia um déficit mentiroso, porque a leitura dos 

recursos no caixa da Previdência é feita de forma inconstitucional. Eles apenas consideram no 

cálculo a entrada da folha de pagamento.  

A Constituição é clara ao dizer que a fonte de pagamento da Seguridade Social e das suas 

receitas e da própria Previdência, se olhada isoladamente, é plural: ela tem a folha de salário, 

tem a contribuição sobre o lucro, tem a contribuição sobre o faturamento, tem concurso de 

prognóstico e tem PIS/COFINS.  

A Seguridade Social e, particularmente, a Previdência têm pluralidade de fontes. 

De forma inconstitucional, a leitura das despesas inclui na Previdência e na Seguridade Social 

despesas que não são suas e que são consideradas despesas para se fabricar um falso déficit 

que não existe na sociedade brasileira e no caixa da Previdência brasileira. Mas este Governo 

não anuncia e não expressa, na sua batalha de comunicação feita na TV aberta brasileira, um 

dado que é importante expressarmos.  

Vamos começar pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIS. Para receber rapidamente, 

agora, no caixa de 2017, 1 bilhão ou 2 bilhões - pasmem, senhoras e senhores aqui presentes! 

-, este Governo abre mão, nos próximos 3 anos, de 543,3 bilhões, Deputada Benedita da Silva! 

Ele diz que a Previdência é um déficit de 150 bilhões, o que é mentiroso. Mas ele abre mão de 

543 bilhões para os próximos 3 anos. Ele perdoa as dívidas de empresários rurais já, de 

imediato, de 5,4 bilhões, dívidas previdenciárias do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

- FUNRURAL. Além disso, reduz à metade a contribuição previdenciária dos empresários 

rurais.  

Há algo pior. Nesta medida provisória do petróleo, do Regime Aduaneiro Especial de 

Exportação e Importação de Bens Destinados à Exploração e à Produção de Petróleo e Gás 

Natural - REPETRO, sabem quanto ele abre mão de arrecadar? Um trilhão!  

Isso não é brincadeira. Não é um número fatídico: é real! Deixará de arrecadar 1 trilhão, para 

beneficiar as petrolíferas estrangeiras. 
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Este é um dado chocante. Coloquem isso na TV aberta, na grande mídia, nos instrumentos de 

comunicação do Brasil, para ver se, de fato, a população não explode na sua resistência contra 

a reforma da Previdência! Isso sem falar nos juros e outras anistias concedidas neste País.  

De outro lado, eles propõem como reforma da Previdência a grande exclusão de trabalhadores 

de baixa renda - 70% dos trabalhadores - do sistema previdenciário brasileiro. 

Eles propõem a impossibilidade de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, a maioria mulheres 

negras, alcançar a aposentadoria.  

Eles propõem a exclusão de idosos. Nós vamos ver idosos pedir esmolas nas ruas novamente, 

depois dessa reforma previdenciária.  

Esta é a possibilidade que esse Governo enxerga de novamente condenar os servidores 

públicos como se fossem os causadores do déficit previdenciário brasileiro.  

Eles propõem que os trabalhadores brasileiros paguem para que aqueles que podem fazê-lo 

desloquem volumosos recursos para o sistema financeiro privado, a previdência privada.  

Estes são os grandes interesses que estão por trás da reforma da Previdência.  

Este Governo, que governa para 5% ou 10% da população, precisa cumprir o seu acordo com 

a agenda do impeachment, com a agenda do golpe, para favorecer o capital rentista, o sistema 

financeiro privado, deslocando bilhões do sistema previdenciário daqueles que ainda podem 

pagar por uma previdência privada para os bancos. 

Este é o grande interesse, a grande ganância das grandes corporações internacionais, dos 

grandes bancos, que vão do seguro-saúde à Previdência, que vão do seguro-saúde às grandes 

bolsas que transitam com trilhões pelo mundo, que viram o seu caixa numa noite, enquanto os 

idosos, que ganham benefício de prestação continuada, os que conseguem chegar a um 

salário mínimo, que giram a economia de Municípios e Estados com suas aposentadorias, com 

suas pensões, que serão proibidas de ser acumuladas, com transições feridas e mais 

transições no serviço público para poder garantir, aí sim, o privilégio dos bancos e do sistema 

financeiro. 

Não há privilegiados aqui. Nós estamos tratando da grande maioria do povo brasileiro. O que 

faz a Previdência é a economia. O que faz a Previdência é o emprego. O que faz a Previdência 

é a economia pujante, que este Governo trata de destruir - destruir os empregos, destruir a 

economia, para favorecer o capitalismo rentista.  

Nós resistiremos. O povo resistirá. Esta reforma da Previdência não passará pela luta das 

mulheres e homens brasileiros.  

Saiba este Governo que não tem legitimidade para isso, pois não passou pelas urnas. Saiba 

este Governo que terá a maior derrota da sua história.  

A reforma da Previdência não passará. Esta é uma garantia dada pela luta do povo brasileiro. 

Muito obrigada. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 
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Sumário 

Defesa de rejeição pelo Congresso Nacional do Veto nº 30, relativo ao encontro de contas dos 

Municípios brasileiros com a União. Repúdio ao uso de fisiologismo pelo Governo Michel 

Temer para tentativa de aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu estou preocupado. A sessão do Congresso vai ter início 

daqui a pouco, mas o Governo começou aqui uma ofensiva no sentido de tentar manter o Veto 

nº 30. Está chamando os Líderes ao Palácio e dizendo que o Veto nº 30, se cair... 

O Veto nº 30 é o veto do encontro de contas dos Municípios. Os Municípios estão com muita 

dificuldade. E tem Deputado dizendo o seguinte: "Olha, o Governo me pediu". 

Nós temos que derrubar esse Veto nº 30. Nós temos que dizer "não" a esse Veto nº 30. 

(Palmas nas galerias.) 

Aliás, nós precisamos fazer todo o esforço para que essa votação seja nominal, para que o 

Deputado coloque lá a sua digital. Eu quero ver o Deputado ter coragem de votar contra os 

Municípios, num momento de hiperdificuldade! (Palmas nas galerias.) 

Então, é fundamental, Srs. Deputados, que fiquemos muito atentos, porque, como disse o 

Deputado Júlio Delgado, este Governo está feito macaco em casa de louça: está quebrando 

tudo! 

Por exemplo, o Centrão mudou até o nome do Imbassahy. O nome do homem agora é 

"Eprassair". Aí o Imbassahy diz: "Daqui eu não vou sair, não". Aí Marun diz: "Tem que tirar o 

Imbassahy para eu entrar". Imbassahy não sai, Marun não entra. Aí o PP - o PP! -, que estava 

insatisfeito, pega Baldy, bota no PP, porque Rodrigo Maia mandou botar, e o PP ficou 

insatisfeito. Pensem num samba do crioulo doido! (Risos.) 

Essa nomeação de Baldy, na verdade, foi um balde de água fria na articulação do Governo. 

Esse Michel Temer é tão cínico que está vendendo para o mercado financeiro o seguinte: "Eu 

estou trocando os Ministérios para fazer reforma da Previdência". Zero! Zero! Ele está trocando 

os Ministérios para pagar a conta da segunda denúncia. Ele está trocando os Ministérios por 

conta da chantagem do Centrão. Sabem quantas vezes ele vai aprovar a reforma da 

Previdência aqui? Zero! Ele não tem 308 votos aqui.  

V.Exas. acham que o Papa vai ligar para alguém aqui e dizer "Companheiro Deputado do 

Brasil, vote pela Previdência"? O Papa não vai ligar. É a mesma probabilidade de Michel Temer 
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aprovar a reforma. Um cara que se aposentou aos 55 anos e ganha 30 mil reais por mês tem 

condições morais de propor reforma da Previdência? 

Michel Temer, tu e tua turma estão fazendo sabe o quê? O velho fisiologismo, pagando conta 

de denúncia. Tu não vais aprovar reforma da Previdência. Paga tua conta! Paga teus cargos e 

teus Ministérios! Em 2018 tu vais sair daí, porque esse cargo nunca te pertenceu! Xô, Michel! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com tentativa do Governo Michel Temer de cooptação de Prefeitos presentes em 

Brasília para apoio à reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Nós já tivemos a oportunidade aqui de parabenizar os Prefeitos pela mobilização e por estarem 

aqui em Brasília.  

Mas desde ontem está circulando, Sr. Presidente, que o Governo golpista e corrupto de Michel 

Temer está querendo negociar com os Prefeitos, dar um dinheirinho a mais agora no final do 

ano. Em compensação, os Prefeitos apoiariam a destruição da Previdência Social e cobrariam 

dos Parlamentares com quem têm relação política que ajudem a destruir a Previdência Social.  

Isso é o maior tiro no pé que um Prefeito pode dar neste País! 

Na maioria dos Municípios, a Previdência Social, somando a aposentadoria, o Bolsa Família e 

o Benefício da Prestação Continuada - BPC, coloca mais dinheiro no Município do que o Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM, a receita municipal própria, etc. 

 

Portanto, é um absurdo que este Governo corrupto e golpista faça mais uma tentativa de 

destruir a Previdência Social, agora chantageando os Prefeitos, que têm dificuldade em obter a 

arrecadação, tentando obrigá-los a apoiar esse desastre que é a reforma da Previdência.  
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à aprovação da reforma da Previdência proposta pelo Governo 

Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente. 

Desde já, deixamos muito claro o nosso posicionamento em relação a essa reforma da 

Previdência. Deixem-na para a pauta presidencial. Se já esperaram até agora, para que tanta 

pressa, Dr. Meirelles? Para que tanta pressa, Presidente Temer? 

V.Exas. me desculpem, mas essa reforma é uma covardia. Eu, que sou de uma cidade 

operária, sei de determinados áreas em que 20 anos de trabalho já são demais. Eu acho que 

essa discussão deveria ser muito mais ampla. Não pode ser feita de forma açodada, como este 

Governo quer fazer. O mercado tem que ser avisado: essa reforma não vai dar para entregar. 

Então, Presidente Temer, ouça um conselho, amigo: aqui já estamos reparando que não há 

voto suficiente para aprovar a reforma; se quiser voto, vai ter que buscar no posto Ipiranga. 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à Medida Provisória nº 793, de 2017, sobre a instituição do Programa de 

Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Críticas à proposta de reforma previdenciária. 

 

________________________________________ 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

concordar com o Deputado da base que há pouco disse que quem disse que a Previdência vai 

quebrar é analfabeto. Mas quem anda dizendo que ela está quebrada e que vai quebrar é 

Temer, é Meirelles. Eles acabaram de chamar Temer e Meirelles de analfabetos. 

O problema desta proposta aqui é que, na prática, ela anistia. Se fizessem um parcelamento de 

longo prazo, poderíamos até discutir. Mas ela anistia, sim, senhor, aqueles que não pagaram! 

Muitos pagaram. Como fica a situação de quem pagou? 

Portanto, esta proposta anistia. Ela foi apresentada aqui, única e exclusivamente, para garantir 

os votos de Deputados ligados ao agronegócio e para blindar Temer.  

Esta proposta que está sendo apresentada aqui é imoral! 

Nós somos contra esta reforma da Previdência. Somos contra que se conceda anistia aos 

grandes devedores da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a aprovação de projeto de lei do Congresso Nacional sobre abertura de crédito 

suplementar na Lei Orçamentária vigente para campanhas publicitárias de defesa da reforma 

da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

estamos muito preocupados. Ontem aprovaram aqui um projeto de lei que passa mais 100 
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milhões de reais para o orçamento de propaganda, para tentarem convencer o povo brasileiro 

a aceitar a destruição da Previdência Social. 

Estão fazendo um negócio escandaloso! Os servidores públicos vão ser massacrados mais 

uma vez por este Governo golpista. Querem destruir as aposentadorias, destruir os benefícios, 

que são garantias constitucionais. 

Aqui foi lembrada a Medida Provisória do FUNRURAL. O FUNRURAL tem quanto tempo? Os 

latifundiários sonegam o pagamento da previdência do campo - sonegam há anos! E, quando 

finalmente o Supremo, por apenas um voto de diferença, fez justiça, eles botaram a faca no 

pescoço de Temer e disseram: "Ou nos anistia, ou não votamos para V.Exa. continuar na 

cadeira de Presidente". Estão mantendo um corrupto no poder porque estão sonegando o 

pagamento da Previdência. 

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

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento para votação nominal do requerimento de 

retirada de pauta da Medida Provisória nº 793, de 2017, sobre a instituição do Programa de 

Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Senhoras, senhores, vamos 

falar aqui olhando no olho, com uma conversa que seja bastante franca. O Governo de Michel 

Temer fala aos quatro cantos do Brasil e apresenta uma propaganda na TV, dizendo que a 

Previdência brasileira está quebrada e que é preciso fazer uma reforma. 

Na proposta original que o Governo manda para votação deste Plenário, ele faz alteração no 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, que é para quem tem renda de um quarto de salário 

mínimo por pessoa da família, dificuldade sensorial de natureza grave ou idade. A proposta do 

Governo dificulta o acesso ao BPC. E aqui estamos tratando de um processo de alongamento 

para o pagamento de dívidas previdenciárias. 
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No diálogo estabelecido e na conversa feita com vários dos Parlamentares, eu tive a 

oportunidade de dizer que, para começar a dialogar para que esta proposta pudesse ser 

aprovada, ela tinha que ser voltada para os pequenos. Não vamos fazer a votação de 

renegociação ou alongamento de dívida previdenciária de grandes. Nós não vamos fazer isso! 

Como você dialoga com a sociedade brasileira, dizendo que você dificulta o acesso dela ao 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, mas você renegocia a dívida de grandes empresas? 

O argumento utilizado, e eu respeito, é o seguinte: "Ah, não! As grandes já fizeram a 

renegociação de suas dívidas, principalmente no que foi votado aqui no plenário da Câmara, 

que foi o REFIS". Está errado! Está errado a grande empresa ter feito a renegociação do 

REFIS aqui, Deputado Jorginho, e a microempresa não poder fazer a mesma coisa. Então, 

você renegocia do grande e tira do pequeno? 

Agora, o argumento utilizado é: "Em nome da isonomia, você não pode tirar o grande e manter 

só o pequeno". Mas isso não foi feito no REFIS. Em nome da isonomia, fez-se REFIS para o 

grande, mas não se colocou o pequeno para renegociar as suas dívidas. Que isonomia é essa 

que, quando é para o grande, ele tem de estar incluído, e, quando é para o pequeno, ele pode 

ser retirado? 

Senhores, acabou de haver a votação no plenário desta Câmara de uma proposta em que os 

senhores tiraram os pequenos. Existia uma proposta de inclusão das pequenas e 

microempresas na renegociação das suas dívidas, e este Plenário não topou, tanto é que há 

um projeto próprio agora que trata do assunto. Que isonomia é essa que tem sempre que 

incluir o grande, e o pequeno ser retirado? Não! Nós vamos obstruir a votação da matéria e 

vamos pedir verificação de votação no requerimento de retirada de pauta. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, mais uma vez se preparam e se organizam para tentar pautar a reforma da 

Previdência. E mais uma vez o povo se apavora nas ruas e se coloca, é claro, contrário a tudo 

isso. E mais uma vez reafirmo nesta tribuna que, se pautarem, eu votarei contra. 



 

1870 
 

De maneira nenhuma podemos acatar que, num país com nada menos que 13 milhões de 

desempregados, que passam 2 ou 3 anos sem emprego, o cidadão tenha que contribuir 40 

anos para ter direito à sua aposentadoria. Se o cidadão contratar um plano funerário e um 

plano previdenciário, a chance de ele usar o plano funerário é bem maior do que a de usar o 

plano previdenciário. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Acusação à Rede Globo de Televisão de realização de propaganda de violência e de 

manifestação de posicionamento político. Posicionamento contrário à reforma da Previdência.  

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dizem que em 1964 houve golpe militar aqui no Brasil. Eu 

não acredito nisso, não. Não acredito porque eu acompanhei todo esse período e vi que os 

ganhos para a população brasileira foram muito grandes. 

O Fundo de Garantia foi feito no regime militar. A Lei de Abuso de Autoridade, que foi 

suspensa agora pelo Supremo Tribunal Federal, foi feita no regime limitar. A Polícia Federal foi 

fundada em 1964 pelo regime militar - o Brasil não havia Polícia Federal. Houve vários outros 

ganhos, como o PROÁLCOOL, criado em 1973 por Ernesto Geisel. A abertura da política da 

ditadura foi feita também no Governo Geisel. 

Houve a ala dura? Houve, a ala do Costa e Silva, que assumiu a partir de 1967; e a do Médici, 

até 1973. Esta foi a ala mais dura, mas os ganhos para o povo brasileiro foram muito grandes.  

É claro que não podemos esquecer que, durante todo esse regime, a Rede Globo o apoiou, in 

totum, desde 1964. Não podemos tirar dela este mérito de apoiar o regime e de ainda apoiar os 

governos até os dias atuais. 
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A Globo também fez aquela propaganda nefasta do Estatuto do Desarmamento, colocando, 

naquela novela das oito, o Tony Ramos e aquela artista sendo assassinada, na semana em 

que ia ser votado o Estatuto do Desarmamento. Deputado Alberto Fraga, na semana de 

votação do Estatuto do Desarmamento, em 2003, colocaram em cena aqueles dois malandros, 

no meio do trânsito, que vão lá e matam a personagem! Esse Estatuto foi o maior engodo ao 

povo brasileiro! Quem estava à frente desta propaganda? A Rede Globo.  

Ela também está à frente agora da reforma da Previdência. Eu tenho minhas dúvidas com 

relação a esses dados divulgados diariamente pela Rede Globo sobre a Previdência. Eu 

gostaria de votar a Previdência da seguinte forma: que se cobrasse de todas as empresas as 

dívidas com a Previdência, e se fizesse realmente uma auditoria ou uma contabilidade para 

saber onde está o buraco. Enquanto não se fizer essa contabilidade, não voto contra o servidor 

público, não voto contra a população brasileira, porque alguma coisa está errada. 

Quando a Rede Globo faz propaganda dizendo que o negócio está feio, eu suspeito e a antena 

fica tiritando na minha cabeça quanto a ser ou não verdade.  

Depois daquela do Estatuto do Desarmamento, eu não confio mais nesse jornalismo.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação de retirada de dispositivo relativo à aposentadoria rural constante de emenda 

aglutinativa global apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, sobre a 

seguridade social do agricultor rural familiar. 

________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Deputados, tomamos ciência agora da emenda aglutina global apresentada à PEC 287/16, 

sobre a reforma da Previdência. O Governo fez inclusive propaganda na mídia, dizendo que, 



 

1872 
 

para os trabalhadores rurais e para os agricultores familiares, não haveria nenhuma mudança. 

Isso chamou a atenção de muitas pessoas.  

Eu quero manifestar que, na verdade, a propaganda não condiz com a realidade. No art. 10, 

fala-se de idade, e no inciso II se fala em 180 contribuições mensais. 

O agricultor hoje produz, vende sua produção e, com base na sua produção, desconta o valor 

para a Previdência Social. Quando chega à idade de aposentadoria, ele e seu cônjuge 

adquirem direito ao benefício. Com a contribuição mensal, o agricultor vai ficar excluído dessa 

questão previdenciária. Por quê? Porque nem sempre há safra, porque nem sempre há 

produção. 

E nós sabemos também que temos Estados do Nordeste brasileiro, em especial, que às vezes 

ficam 2 ou 3 anos sem chuvas. Portanto, esses agricultores não têm produção. Não havendo 

produção, não existe a comercialização, logo não há a contribuição. 

Portanto, quero manifestar-me desde já e pedir ao Relator e à base do Governo que suprima 

esse inciso II do art. 10 da emenda aglutinativa. Os agricultores deste País, em especial os da 

agricultura familiar, colocam a semente na terra e tiram dela o alimento que alimenta o povo 

brasileiro. Com base nisso, conseguem comprovar, através da comercialização, a sua 

produção e a sua contribuição para a Previdência. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento para votação nominal do requerimento 

de retirada de pauta da Medida Provisória nº 793, de 2017, sobre a instituição do Programa de 

Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Razões da contrariedade do PSB à matéria. Defesa 

de elaboração de projeto de lei para renegociação de dívidas de pequenos produtores rurais. 

Anúncio de obstrução da votação de medidas provisórias. Contrariedade à reforma 

previdenciária.  
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________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

não vamos nos render a qualquer tipo de pressão no último momento, como se isso fosse 

salvar o pequeno produtor. E não adianta falar que isso vai cair sobre quem derrotar o projeto. 

Ficaram discutindo isto durante muito tempo, e agora chegam aqui, às vésperas de caducar a 

medida provisória, dizendo que, se ela não for aprovada, vai prejudicar o pequeno produtor. 

Eu queria saber uma coisa desses que estão defendendo a proposta. Lá atrás, Deputado Luiz 

Couto, foi dito que esta medida provisória foi editada pelo Presidente para que tivesse apoio da 

Frente Parlamentar da Agricultura e se safasse da denúncia. Ela foi deturpada e é apresentada 

agora como algo que vai salvar o pequeno produtor, mas nós estamos impedindo a sua 

aprovação. Não é isso! 

Façam um projeto de lei! Façam um projeto de lei, de forma que essa questão da renúncia seja 

feita só para o pequeno produtor. Vai ter a assinatura do PSB, vai ter o apoio do PSB, vai ter o 

nosso apoio para a urgência urgentíssima, para ser votado ainda neste ano. 

Mas vir falar que o setor vai ser prejudicado porque nós agora não queremos votar no apagar 

das luzes? Nós tivemos votações nas 2 semanas que ficaram para trás, e outras pautas foram 

colocadas em votação. Esta não foi por quê?  

E o Presidente, mais uma vez, faz chantagem e diz que vai convocar votação para segunda-

feira. Nós vamos continuar com a postura de hoje. Nós vamos continuar com a nossa postura 

de dizer o seguinte: como nós vamos votar isso e justificar? Estão aqui os valores, senhores. 

Neguem isso. Falem que isso não está na medida provisória, que nós podemos começar a 

conversar no projeto de lei. 

Com as mudanças feitas no relatório, o chamado REFIS do FUNRURAL dobrou de 7,5 bilhões 

de reais para 15 bilhões de reais, de acordo com os cálculos preliminares da Receita Federal. 

A estimativa de arrecadação federal baixou de 8,5 bilhões de reais para 2 bilhões de reais, fora 

a questão do INSS. 

Sras. e Srs. Deputados, como nós vamos justificar isso, sendo que o Governo faz uma 

propaganda mentirosa - mentirosa! -, dizendo que a reforma da Previdência vai acabar com os 

privilégios? Não vai acabar com privilégio nenhum. 

Com o anúncio de ontem, no fracassado jantar com a base para garantir a aprovação da 

reforma, o Ministro Meirelles assumiu que aquele que não cumprir o tempo de 40 anos de 

contribuição vai ter um achatamento da sua aposentadoria em 60% do valor do teto. 

Sabe por que isso aconteceu? O fator previdenciário, que tirava 30% da aposentadoria do 

trabalhador do teto, Deputada Luiza Erundina, e que nós conseguimos com muita luta mudar 

aqui para a regra 85/95, vai ser substituído na reforma por algo que vai tirar 40% da 

aposentadoria do trabalhador. 

E nós vamos justificar essa demagogia, essa mentira que é a reforma da Previdência Social, 

neste plenário, bancando uma medida provisória que, de certa forma, para pequenos, para 

médios e para grandes, promove renúncia previdenciária. Como nós vamos olhar para o 

cidadão que não é produtor e dizer que vamos votar a reforma da Previdência, sendo que 

estamos votando uma medida provisória de renúncia fiscal que inclui médios e grandes 

produtores, que serão beneficiados ao longo do tempo? 
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Façam um projeto de lei de ajuda exclusiva ao pequeno produtor. Nós estamos aqui prontos 

para assinar o pedido de urgência urgentíssima e votá-lo na semana que vem. 

Este texto foi aprimorado pela Deputada Tereza Cristina. Os amigos que fazem parte da 

Frente, mas que são mineiros e companheiros de longa data, neste mandato, sabem que 

querer chegar agora com a faca no pescoço para salvar a pele de um e usar o artifício do 

pequeno e do médio... 

Está aqui o Deputado Heitor Schuch, produtor da agricultura familiar, que disse que os seus 

representantes na Federação do Rio Grande do Sul não defendem este projeto - eles não 

defendem este projeto! -, porque não serão beneficiados por ele. 

Nós estamos aqui para dizer que, com o plenário cheio e com o conhecimento da sociedade, 

queremos fazer com que o pequeno produtor seja o único beneficiário dessa isenção, para não 

justificarem com isso que a Previdência Social precisa neste momento de uma reforma que 

pegue principalmente aqueles que trabalham e recebem benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Há outro fato que nós iríamos anunciar aqui. A bancada do PSB sabe disso, porque se reuniu 

esta semana, Deputado Ságuas Moraes, e decidiu, a partir de agora, fazer obstrução às 

medidas que venham do Governo e que não sejam propostas e votadas aqui na Câmara. 

Nós vamos votar o REFIS da pequena e média empresa, relatado pelo Deputado Otavio Leite. 

Vamos votar também a PEC dos Precatórios e o projeto que trata de resíduos sólidos, que 

interessam à sociedade. Mas, daqui por diante, nós vamos obstruir todas as votações de 

matérias que venham a esta Casa por medida provisória - sejam quais forem, e não só esta -, 

numa tentativa de acelerar sua tramitação para que, no início de dezembro, estejamos votando 

aqui a reforma da Previdência.  

Este Governo não tem credibilidade, este Governo não tem legitimidade para propor uma 

reforma da Previdência para ser votada ainda no ano de 2017.  

Poucos se lembram de que, no ano passado, nós conseguimos, com a resistência na CCJ - o 

Deputado Chico Alencar estava lá conosco -, impedir a votação da admissibilidade da reforma 

e a constituição da Comissão Especial, para que virássemos o ano e falássemos com a 

sociedade. Vamos ganhar 2017. O acordo feito lá foi que a Comissão só seria instalada depois 

das eleições da Mesa. E ganhamos mais 3 meses. Depois, por equívoco deste Governo, houve 

duas denúncias contra o Presidente Temer. 

Agora, acham que estão no alto da popularidade, Deputado Chico. Ontem, o Governo fez um 

jantar para 300 Deputados, e apareceram 60. Foi desperdiçado dinheiro ali para comprar o 

jantar. Não sei para onde foi a comida que sobrou. E, agora, no final de 2017, sem 

credibilidade, sem legitimidade, batendo cabeça na indicação dos seus Ministros, colocando 

quem chega aqui e ali, fazendo trocas para atender à proposta mais pragmática, mais baixa a 

que se rende o Presidente neste momento... 

Aí, por apoio da turma, pessoas que nós respeitamos, vêm e falam assim: "Deixa eu aprovar 

isso aqui". 

Foi em respeito aos meus colegas da bancada do PSB que fizemos o anúncio de que, a partir 

de agora, para não deixar que se chegue à votação da reforma da Previdência, não votaremos 

nenhuma medida provisória que seja prejudicial ao cidadão brasileiro.  
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Contra a Previdência e a favor da sociedade, do povo brasileiro, nós vamos entrar em 

obstrução. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra medidas impopulares do Governo Michel Temer. Contrariedade à proposta de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu quero me 

referir aqui a duas características do Governo Temer, em minha opinião: tenebrosas 

transações e fartas isenções para os setores mais ricos do Brasil e do exterior, os que vêm 

para cá explorar o pré-sal, aliás, em nebulosas circunstâncias também. 

Em contrapartida, para o povo brasileiro, há a imposição de uma reforma da Previdência que 

em nada difere da primeira proposta. As mudanças aqui apresentadas são em tudo danosas ao 

interesse público, ao interesse da sociedade, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e do setor 

produtivo. Quebrar a Previdência Social do Brasil é o que o Governo está fazendo. 

Peço que se divulgue no programa A Voz do Brasil que o Governo não toma uma medida pelo 

emprego ou pela renda, mas toma muitas medidas contra o emprego, a renda, os 

trabalhadores e as trabalhadoras. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputada Maria do Rosário. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PEQUENO EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio a novo texto apresentado pelo Governo Michel Temer para a proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. WELITON PRADO (Bloco/PROS-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

deixar claro, mais uma vez, o nosso posicionamento: é um absurdo e um grande desrespeito o 

novo texto apresentado pelo Presidente Michel Temer em relação à reforma da Previdência. 

Nós vamos trabalhar muito para que esse texto não seja aprovado no plenário desta Casa. 

O Presidente precisa de 308 votos para aprovar a PEC. Nós vamos nos mobilizar. Por isso, é 

importante a organização de todos os sindicatos, de todas as entidades e de toda a população, 

para, realmente, continuarmos fazendo pressão. Eu sempre digo que o Parlamento é igual a 

feijão, só funciona na pressão. Vamos continuar com a mobilização nos Estados, nos 

Municípios, aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Temos que fazer todos 

os movimentos para impedir que a reforma da Previdência passe. 

O Governo poderia taxar os bancos, fazer a auditoria da dívida pública, combater a sonegação, 

combater as distorções e os supersalários na Previdência Social. Os grandes times de futebol 

não contribuem com a Previdência Social, e grandes empresas são devedoras dela. Só com a 

desvinculação da DRU, cerca de 30%, já resolveríamos qualquer tipo desculpa em relação à 

Previdência Social.  

Infelizmente, o Governo tenta jogar todos os problemas no colo dos mais pobres e dos 

servidores públicos. Isso nós não vamos aceitar, não vamos admitir! Não vamos deixar passar 

a reforma da Previdência nesta Casa. É preciso haver uma reforma da Presidência, e não da 

Previdência Social. Por isso, nós conclamamos toda a povo brasileiro brasileira para lutar, para 

se mobilizar, para não deixar passar essa reforma. 

Não à reforma da Previdência! Nem um direito a menos! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Weliton Prado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS PEQUENO EXPEDIENTE PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Ocorrência de mobilização de empregados do Supermercado Mundial, no Sindicato dos 

Comerciários do Rio de Janeiro, contra a redução de salários e direitos. Inconformismo com a 

reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, os trabalhadores e trabalhadoras já começaram a reagir contra esses 

efeitos perversos da reforma trabalhista do Governo Temer, que extingue direitos trabalhistas e 

impõe a escravidão assalariada. 

Um grande exemplo disso nós presenciamos no último fim de semana, no Rio de Janeiro, 

quando os empregados do Supermercado Mundial encherem o Sindicato dos Comerciários 

para lutar contra a redução de seus salários e direitos. 

Aquele empresário que pensou que o Brasil era um paraíso neoliberal de povo que não 

diverge, que aceita qualquer opressão e humilhação, vai logo perceber o seu engano. A 

adoção do trabalho intermitente, pago por hora e sem jornada de horário definida, pode 

significar o estopim da luta de classes em nosso País. 

A falta de organização, em muitos casos, reflete na demora de uma luta necessária, mas, como 

qualquer outro povo da história mundial, o nosso povo sempre acaba reagindo e lutando pelos 

seus direitos. 

Diferentemente dos setores mais conscientes que se adiantam na luta, o povo só entra nela, 

quando sente a pedra no sapato. E a reforma trabalhista de cunho escravista é uma enorme 

pedra que foi colocada no sapato do povo no dia 11 de novembro, data em que a reforma 

trabalhista passou a vigorar. 

O que aconteceu com os trabalhadores do Mundial vai pipocar também nas empresas de todo 

o País até se constituir numa grande luta de classes pelo resgaste dos direitos sociais e 

trabalhistas e pela volta da democracia.  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos assistindo às várias interferências nos 

direitos do povo brasileiro por este Governo. Em homenagem até ao Deputado Mauro, eu não 

vou dizer que ele é golpista, nem vou falar absolutamente nada sobre isso. Mas vou dizer que 

este Governo está produzindo o caos neste País, não só na reforma trabalhista, que agora 

começa a ter os seus resultados. Nós estamos vendo também, com essa famigerada chamada 

reforma da Previdência, que eles colocam como sendo uma reforma que vai beneficiar os 

trabalhadores, que a reforma da Previdência é para que eles trabalhem até morrer, sem 

receber a sua aposentadoria. Então, essa reforma continua a mesma, prejudicando os 

trabalhadores. E mais uma coisa: torna mais rígida a regra de transição para o funcionário 

público.  
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Propaganda mentirosa que este Governo coloca na televisão, dizendo que a reforma é para 

salvar a economia. É mentira! O banquete esvaziado de ontem demonstra que é mentira. É 

mentira porque todos nesta Casa sabem, principalmente num ano eleitoral, que essa reforma 

da Previdência é rejeitada por toda a sociedade, é criminosa, inconstitucional, na medida em 

que retira direitos dos idosos, de trabalhadores que contribuíram toda a sua vida para colocar 

dinheiro no bolso dos banqueiros. Não me venham com essa história. A reforma da 

Previdência é altamente prejudicial. E será louco o Parlamentar ou louca a Parlamentar que for 

defender uma proposta dessas. É bom irem lá e comerem toda a comida, porque nós estamos 

pagando os jantares; mas que votem a favor do povo. Essa reforma não passará. Não teremos 

308 votos para essa reforma da Previdência de jeito nenhum. 

Eu peço que o meu pronunciamento seja divulgado, na íntegra, pelos meios de comunicação 

da Casa e também no programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Evair Vieira de Melo) - Assim será feito, Deputada, a seu pedido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELA ORADORA 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após várias tentativas fracassadas para aprovar a 

reforma da Previdência, Temer tenta uma nova versão para poder atender à exigência do 

mercado financeiro. 

Faz pequenas concessões na proposta original, mas a essência madrasta da reforma da 

Previdência para o conjunto dos trabalhadores continua praticamente a mesma. O trabalhador 

continuará tendo de trabalhar até morrer sem conseguir obter a sua aposentadoria integral. 

Para compensar o recuo na aposentadoria rural, Temer tornou mais rígida a regra de transição 

para o funcionário público. 

A questão central, Sr. Presidente, é que essa reforma da Previdência não é para "salvar a 

economia brasileira", como diz a propaganda do Governo, mas unicamente para satisfazer a 

sede desmedida de lucros dos banqueiros, que são os verdadeiros donos do Governo golpista. 

Mas o banquete esvaziado que Temer ofereceu aos Parlamentares, que funciona como a 

senha para começar a corrida ao tesouro, sinaliza que o Governo não conseguirá novamente 

aprovar a reforma da Previdência. Praticamente no ano eleitoral Temer não tem como atingir 

os 308 votos na Câmara para aprovar uma reforma repudiada vigorosamente por toda a 

sociedade. 

Era o que eu tinha a dizer. 

 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à inclusão de policiais e bombeiros militares na reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o tema da 

semana é a Previdência, estamos aqui para defender os policiais e bombeiros militares do 

Brasil contra a inclusão deles nessa possível reforma. 

Não há que se falar em imputar deveres aos policiais militares se não lhes forem dados 

direitos. Dos 54 direitos trabalhistas presentes na Constituição Federal, os policiais militares só 

têm direito a quatro. Agora querem incluir os policias militares na reforma da Previdência, 

dando-lhes o mesmo tratamento de outros servidores? Então, que seja dado também a nós 

policiais militares o direito à greve; horas extras; gratificação por trabalho noturno, por 

insalubridade e por periculosidade; que haja limitação da jornada de trabalho; que seja tirado o 

Código Penal, o Código de Processo Penal e o regime disciplinar militar, extremamente 

rigoroso. Vamos garantir os mesmos direitos a que todos os servidores têm para os policiais 

militares, antes de se querer falar em incluí-los nessa reforma, achando que se trata de uma 

classe privilegiada e que tem regalias. 

Então, somos pela não inclusão dos policiais militares nessa reforma, porque é um direito 

nosso não participarmos disso neste momento. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de amplo debate com a sociedade brasileira sobre a reforma da Previdência 

Social. 

________________________________________ 

O SR. ROCHA (PSDB-AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero aqui me reportar 

Ao tema que certamente irá dominar os debates nesta Casa durante esta semana. Falo da 

tentativa de se empurrar goela abaixo, à força, a tal reforma da Previdência. Digo isso porque 

entendo que é um tema importante e que não pode ser tratado de forma desonesta, de forma 

nada transparente, como o Governo tem tratado esse tema ao longo dos últimos meses. 

Há poucos minutos eu estava me deslocando a esta Casa e ouvi uma propaganda do Governo 

Federal dizendo que a reforma da Previdência é necessária porque a Previdência é o maior 

gasto que a União tem, esquecendo o publicitário, o setor de marketing do Governo, que parte 

dos recursos é do empregador e outra parte é do empregado, que, na verdade, a Previdência 

tem receitas, as quais, infelizmente, são mal administradas. 

Mais que isso, Presidente, este Presidente, que foi eleito junto com a Presidente Dilma e que 

assumiu depois do impeachment, veio com uma proposta de austeridade, veio com a proposta 

de cortar Ministérios e de reduzir a máquina pública, mas não o fez. O Governo veio com a 

proposta de reduzir cargos comissionados, e não o fez. Muito pelo contrário, porque nós vimos 

aqui, ao longo dos últimos meses, um festival de barganhas usando cargos, emendas e outras 

coisas mais para aprovar o impedimento da investigação que a Procuradoria levantou contra o 

Presidente Temer.  

Logo em seguida, Sr. Presidente, nós tivemos um REFIS generoso para a classe empresarial, 

nós tivemos várias concessões para empresários do agronegócio brasileiro, e agora querer 

debitar toda a conta nas costas do trabalhador não é certo. 

Então, nós estamos dispostos aqui a debater, a discutir a reforma da Previdência. Essa é uma 

reforma necessária, mas tem que partir, a princípio, de um amplo debate com a sociedade. 

Não dá para se fazer a reforma que o Sr. Meirelles quer. Não dá para se fazer uma reforma 

sem a devida transparência. Mais que isso, Sr. Presidente, não dá para se fazer uma reforma 

sem a honestidade devida. E o Governo Federal, infelizmente, peca nesse quesito. O Governo 

Federal quer empurrar uma reforma da Previdência para transferir para o trabalhador brasileiro 

a conta da sua incompetência, assim como da incompetência dos governos que o 

antecederam. 

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui me posicionar e dizer que vamos esperar que o debate 

seja travado nesta Casa, mas só iremos discutir, debater uma reforma e votar a favor se ela 

vier de um amplo debate com a sociedade. Não dá para se empurrar goela abaixo uma reforma 

que vai transferir para a classe trabalhadora o ônus da incompetência dos Governos do PT e 

hoje do PMDB. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Sucesso da política econômica dos Governos do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Críticas a medidas econômicas do Governo do Presidente Michel Temer. Posicionamento 

contrário à realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência da República, o Brasil tinha por volta 3% de 

inflação. Lula reduziu a inflação. O desemprego no País atingia milhões de brasileiros e de 

brasileiras. O Governo Lula fez com que esse Brasil vivenciasse a menor taxa de desemprego 

da sua história, quase pleno emprego. Mais: incorporou 20 milhões de brasileiros e de 

brasileiras com carteira assinada. O salário mínimo cresceu em termos reais, diferentemente 

deste Governo, que diminuiu o salário mínimo na sua previsão. O Governo Lula aumentou o 

salário mínimo e conseguiu o melhor resultado para a própria Previdência, que não tem déficit, 

e o Governo sabe disso. 

O déficit deste País está incrustrado no Palácio do Planalto. O déficit deste País se chama 

Michel Temer, que é déficit de democracia, porque é um Presidente sem nenhum voto, fruto de 

um golpe. Mais do que isso: é uma Previdência que vai penalizar os pobres, e que destrói uma 

política das mais profundas de proteção social.  

Este Governo não hesita e ainda elege inimigos imaginários: os servidores públicos. Ora, quem 

é Michel Temer para falar em privilégio? Privilégio é ter um REFIS, dívidas de 220 bilhões de 

reais que são renegociadas, e o Governo arrecada 10%; privilégio é o que este Governo está 

implementando para os rentistas; privilégio é renegociar dívidas de banqueiros; é privilégio 

para a Esso, para as grandes petrolíferas, que estão comprando o nosso pré-sal a preço 

nenhum, e há uma medida provisória que o Governo, a todo custo, quer aprovar para isentá-

las, em 30 anos, de por volta de 1 trilhão de reais. É o privilégio daqueles que agora acham 

que podem contratar trabalhadores sem pagar os seus direitos, mas estabelecendo um 

trabalho intermitente; trabalhadores que vão ganhar 500 reais, 400 reais, 200 reais, 100 reais.  

Este Governo lembra Augusto dos Anjos: "A mão que afaga é a mesma que apedreja". É a 

mão que afaga a cabeça dos banqueiros, a cabeça daquelas empresas internacionais, que 
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querem comprar a ELETROBRAS, com 400 bilhões de ativos, e que este Governo não ousa 

resistir, mas que propõe que seja vendida por 30 bilhões. A mão que afaga o rentismo, a mão 

que afaga o capital financeiro, a mão que afaga o pluralismo, a mão que afaga o latifundiário, a 

mão que afaga os que se acham donos deste País é a mão que apedreja o povo brasileiro. 

Por isso, nós vamos dizer "não" à reforma da Previdência, porque não é a reforma da 

Previdência, é a destruição da Previdência Social. Há um déficit que o Governo não consegue 

provar, porque ele não existe de fato e não enfrenta a sonegação de quase 500 bilhões de 

reais.  

"Não" à reforma da Previdência, em defesa de um país que, durante a gestão de Lula, pode ver 

o seu gigantismo, o seu crescimento e a sua beleza. 

O povo não se engana com as propagandas mentirosas que tiram dinheiro da saúde e da 

educação. O povo quer Lula de volta! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente 

Carlos Manato, Sras. e Srs. Deputados, a sociedade tem que despertar e ficar alerta, porque 

está em curso um crime contra o futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Nós estamos diante de uma propaganda deformadora, que custou milhões ao ilegítimo 

Governo Temer. Estão tentando passar uma imagem absolutamente mentirosa de uma 

reforma. 
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Foram apresentados três itens de uma emenda aglutinativa parida num jantar do Presidente 

ilegítimo Temer com seus Líderes: primeiro, a idade mínima; segundo, o tempo de 

contribuição; terceiro, o cálculo do benefício. 

Sras. e Srs. Deputados, em relação à idade mínima, o ilegítimo Governo Temer está exigindo 

40 anos de contribuição para que o trabalhador possa ter sua aposentadoria integral. O 

trabalhador pode se aposentar com 15 anos de contribuição, mas vai ganhar 60% do seu 

salário. 

O cálculo do benefício nas regras de transição também é um absurdo. Segundo a proposta, 

para os trabalhadores que estão sob o Regime Geral de Previdência Social, é de 15 anos o 

tempo mínimo de contribuição para ganhar 60% do salário. No entanto, para os servidores 

públicos, é de 25 anos, como se os servidores públicos deste País fossem os responsáveis por 

essa situação, que é fruto de uma política que beneficia os grandes banqueiros e os grandes 

empresários e retira dos trabalhadores o mínimo de garantias que têm para o futuro. 

Nós temos que estar alerta. Tenho certeza de que os Deputados e as Deputadas desta Casa 

sabem que não podem retirar uma perspectiva mínima daqueles que doam sua vida 

cotidianamente. Se retirarem do povo brasileiro o direito à aposentadoria, o povo brasileiro 

retirará os seus mandatos, porque não se vota impunimente contra uma Nação que está sendo 

escamoteada na sua perspectiva. 

Sr. Presidente, este projeto de reforma da Previdência é um arremedo que trata absolutamente 

de uma reforma de desconstrução que visa garantir que os planos privados tenham lucro, 

porque os trabalhadores que não têm condições de alcançar os 40 anos de contribuição terão 

que tentar essa escapatória. No entanto, a maioria do povo brasileiro não tem nenhuma 

condição de pagar um plano privado. 

Esse projeto apresentado se soma a um projeto de desconstrução do planejamento econômico 

deste País e de uma economia soberana que faça com que o povo brasileiro e seus 

trabalhadores tenham uma perspectiva de futuro, a fim de que este País se desenvolva com 

igualdade e sabedoria. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.  

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao jantar oferecido pelo Presidente da República, Michel Temer, à base aliada. 

Posicionamento do orador contrário à reforma previdenciária apresentada pelo Governo 

Federal.  

________________________________________ 

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

população que nos acompanha, na última quarta-feira, o Presidente e o seu séquito reuniram 

Parlamentares para mais um jantar da vergonha, com a expectativa de que lá comparecesse 

um número de Deputados suficiente ou próximo para votar a reforma da Previdência. 

Mas o resultado, e não poderia ser diferente, foi desastroso. A maioria dos Parlamentares não 

estão sujeitos, Deputado Rocha, por um prato de comida e um vinho argentino, a vender a sua 

dignidade, a sua alma e o seu mandato. E não vão mesmo! 

A proposta chamada "enxuta" da Presidência continua sendo vergonhosa, continua atingindo, 

sim, quem tem o benefício da prestação continuada, o estabelecimento de idade mínima. 

Talvez devam colocar a mãe de algum Ministro numa sala de aula para dar aula até 62 anos; o 

pai de algum desses que elaboraram isso para dirigir um ônibus até 65 anos numa via pública; 

colocar um policial, ainda restrito e fora dessa PEC 287.  

Sobre os militares federais, militares estaduais, policiais e bombeiros, Deputado Rocha, estão 

se impondo medidas para arrebentar os policiais federais, policiais civis, a Polícia Rodoviária 

Federal. Estão fora os agentes penitenciários e os agentes de escolta. Estão fora os guardas 

municipais. 

Então, com essa porcaria que está colocada, podem ter certeza, ponham agora para votar 

essa PEC 287 com novo relatório, enxugado ou não, de que nós vamos derrubar e vamos 

arrebentar isso. 

Eu quero lembrar a todos que está tramitando aqui no Congresso Nacional a Medida Provisória 

nº 805, de 2017, que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores federais de 11% 

para 14%. Não bastasse isso, estão congelando os acordos e as revisões de salários dos 

servidores públicos federais. 

Lembramos também aos servidores dos Estados que o art. 149 da Constituição, modificado 

pela Emenda Constitucional nº 41, diz que o servidor público do Estado e do Município não 

pode recolher menos do que o da União. Então, se não derrubarmos esta MP também, já 

vamos tomar uma abordoada geral de contribuir com 3% a mais. 

Então, eu deixo aqui firmado: "não" a esta maldita reforma da Previdência como está colocada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à votação da proposta de reforma previdenciária. Conclamação aos 

trabalhadores brasileiros de participação em greve geral.  

________________________________________ 

O SR. ENIO VERRI (PT-PR. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas 

Deputados e Deputadas. 

Sr. Presidente, temos visto a retomada, nos meios de comunicação, da propaganda sobre a 

reforma da Previdência. Diz-se que é extremamente necessária e que, sem a reforma, o País 

quebra e acaba. 

Ao mesmo tempo em que se coloca a importância da reforma da Previdência, nós notamos que 

nesta Casa está sendo votado, por exemplo, o REFIS para o grande capital. Aqui havia 

Deputados que deviam 54 milhões de reais, e suas dívidas foram resolvidas em longas e 

suaves prestações. Foram favorecidos 209 Deputados desta Casa, com o REFIS. 

Querem votar agora, no dia de hoje, o REFIS do FUNRURAL. São quase 20 bilhões de reais 

do grande latifúndio, que vai usufruir de vantagens nesta Casa. 

Há ainda a Medida Provisória nº 795, de 2017, que quer retirar o Imposto de Exportação e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - dois tributos - das petroleiras que exploram o pré-

sal e levam a nossa riqueza. 

Recentemente, votamos um projeto do Governo Temer que reduzia multa aos bancos, de 500 

milhões de reais para 50 milhões de reais, como valor máximo a ser cobrado. 

Ora, senhoras e senhores, será que o problema é de fato a Previdência? Será que o problema 

são os servidores públicos? Ou o problema é esse Governo, que está destruindo a soberania 

nacional, que está entregando as nossas riquezas ao capital internacional, aos exploradores, 

ao grande latifúndio, aumentando a fome, o desemprego e a miséria deste País? 

Trazer como pauta a reforma da Previdência neste momento e dizer que isso vai resolver o 

problema do País é uma mentira! Não há déficit. Está provado há muito tempo que não há 

déficit da Previdência. O que se está querendo fazer é destruir a Previdência e, assim como no 

Chile e em outros países, privatizar o sistema previdenciário do Brasil. E mais uma vez, como 

está sendo feito com tudo no Brasil, quer-se entregar para os grandes bancos, para os grandes 
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exploradores, para que ricos fiquem cada vez mais ricos, e pobres fiquem cada vez mais 

pobres no País. 

Nós não podemos admitir isso! É fundamental que os trabalhadores e as trabalhadoras deste 

País se organizem e que, no dia 5 de dezembro, na grande greve geral que se está 

organizando, todos participem. Se não podem parar, que façam manifestações em suas 

cidades, que se organizem nas igrejas e nas escolas, mas denunciem este grande golpe dentro 

do golpe!  

Temer quer acabar com o Brasil e quer acabar com a população brasileira! Não ao Governo 

Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à reforma da Previdência. Crítica à inclusão da categoria 

dos policiais militares na proposta de reforma. 

________________________________________ 

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

Presidente Claudio Cajado. 

Vou falar novamente sobre a reforma da Previdência, que volta à baila esta semana com 

fundos milionários de publicidade e já com acordos para que seja votada no Senado no ano 

que vem - ou seja, a votação ocorreria somente na Câmara neste ano, nestas 3 semanas. 

Nós nos posicionamos contrariamente outra vez. Este não é o momento de se fazer uma 

reforma como essa. Chegou agora a emenda aglutinativa. 
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Uma coisa que já havia sido acordada, inclusive com o Presidente Michel Temer e o Ministro 

Henrique Meirelles, é que os policiais militares estariam fora dessa reforma da Previdência. 

Isso já estava pronto no próprio texto do Relator Arthur Oliveira Maia, e agora volta novamente 

esse assunto. Já havia sido amplamente debatido com o Ministro, com o Presidente e com as 

Comissões que não é hora de colocar os policiais militares na mesma reforma em que estão os 

policiais civis. 

Volto a falar: dentre os 54 direitos dos trabalhadores no Brasil, os policiais militares só têm 

quatro. E querem colocar agora os deveres dos policiais militares junto com os dos policiais 

civis! 

Então, vão nos dar também o direito à greve, o direito à gratificação por trabalho noturno, a 

limitação de jornada de trabalho, a periculosidade, a insalubridade? Vamos retirar o plano de 

chamada e tantas outras coisas a que nós não temos direito. É um absurdo votar novamente 

essa emenda aglutinativa que inclui os policiais militares, que já estavam fora da reforma da 

Previdência. 

O Governo não fará 250 votos aqui no plenário da Câmara. Estou duvidando que chegue a 250 

votos. É um absurdo! Depois de ter sido feito um acordo, o Presidente Michel Temer já nos deu 

a palavra no sentido de que não incluiria os policiais militares. Estavam lá o Coronel Fraga, o 

Cabo Sabino e outros representantes. 

O próprio Ministro Henrique Meirelles concordou que não é justo colocar os militares junto com 

os civis numa reforma previdenciária. Ficaria para um segundo plano uma reforma 

previdenciária exclusiva para os militares, já que as nossas condições de trabalho são 

diferentes. E agora volta novamente esse fantasma a assombrar os policiais militares do Brasil 

inteiro. 

Neste momento ruim, a segurança pública, com mais de 500 policiais mortos, bate novamente 

recorde sem reajuste salarial. Em São Paulo, chegam-se a 1.300 dias sem reajuste 

inflacionário. Nem se fala mais de aumento salarial, apenas de reajuste inflacionário. Aí vem 

novamente esse fantasma da Previdência querendo incluir os policiais militares! 

Tenha a santa paciência, Presidente, Relator e demais Ministros! Isso já havia sido acordado! 

Então, peço que sejam retirados os militares dessa emenda aglutinativa. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Mobilização de trabalhadores em protesto contra a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente 

desta sessão, Deputado Claudio Cajado, caros Deputados e Deputadas, as centrais sindicais 

decidiram, na semana que passou, convocar os trabalhadores e trabalhadoras deste País para, 

no dia 5 de dezembro, de diferentes formas, manifestar sua indignação diante da agenda que 

ameaça mais uma vez seus direitos.  

O centro da mobilização, da greve geral que se fará de diferentes formas, será esta reforma da 

Previdência. Sua última emenda aglutinativa é um engodo contra os trabalhadores e 

trabalhadoras e significa a manutenção da perda de direitos.  

O que faz o Presidente ilegítimo Temer? Paga não sei quantos milhões de reais para difundir, 

na televisão, uma ideia equivocada. Não houve nenhuma mudança substantiva naquilo que é 

essencial para os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos vendo que houve, sim, uma 

lipoaspiração de texto, mas houve uma ampliação da obesidade de maldades nessa emenda 

aglutinativa.  

Está assegurado única e exclusivamente que trabalhadores e trabalhadoras do regime geral e 

do regime próprio de Previdência, que são os servidores públicos, só se aposentarão com o 

salário integral com 40 anos de contribuição. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em um País como o nosso, isso é absolutamente impossível 

com a instabilidade e a rotatividade de mão de obra. O mais grave é que temos aqui um projeto 

de aperfeiçoamento da reforma trabalhista que só piora a situação, quando permite, no 

contrato intermitente, que o trabalhador que não ganhar integralmente o salário contribua ele 

mesmo para o INSS. 

Escutei do Dr. Geraldo Magela Melo, Juiz do Trabalho da 3ª Região, de Minas Gerais, que, 

neste ato, estamos golpeando a Constituição, que assegura a aposentadoria integral a homens 

e a mulheres deste País em qualquer circunstância. 

Peço que V.Exa. autorize a divulgação do meu pronunciamento. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma da Previdência apresentada durante jantar promovido pelo 

Presidente Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, esta semana o Presidente Michel Temer, golpista, fez um jantar com a 

bancada do Governo, para convencer os Deputados, através de um prato de comida, lá no 

Jaburu, a votarem a favor da reforma da Previdência. 

Não é possível que os Deputados que foram a esse jantar tenham ficado sensibilizados a ponto 

de colocar aqui, este ano, uma reforma da Previdência que significa 40 anos de contribuição, 

que significa o trabalhador rural ter que recolher por 15 anos - hoje ele apenas comprova que 

vive no meio rural há 15 anos, e terá que ter 15 anos de contribuição para poder se aposentar! 

-, ou seja, inviabiliza, sem dúvida nenhuma, a aposentadoria do trabalhador rural, ganhando 

um salário mínimo, do qual o Governo já cortou 14 reais! 

O Presidente Lula aumentou o salário mínimo em 73% acima da inflação, e o Governo golpista 

corta o salário mínimo em 14%. Se não bastasse cortar o salário mínimo, ainda aumenta a 

energia, o gás, o combustível. Ou seja, dificulta a vida daqueles que ganham o salário mínimo, 

e ainda quer impedir que essas pessoas tenham direito a se aposentar para ganhar um salário 

mínimo. Nós não podemos concordar com isso de forma nenhuma! 

Espero que nós possamos debater a Previdência no processo eleitoral, porque ano que vem 

haverá eleição. Que na campanha cada candidato apresente sua posição, e a posição vitoriosa 

vai poder ser discutida aqui posteriormente, em 2019. Mas tem que ser debatida com a 

população. Essa é a minha expectativa.  

Por isso, acho que todos os movimentos, todas as centrais, no dia 5, têm que ir para as ruas 

para dizer aos Parlamentares e a este Governo golpista que nós não aceitamos, não 

concordamos com a reforma da Previdência e que essa reforma da Previdência não pode ser 

debatida nesta Casa nesse período; só depois, em 2019, porque temos 2018 para discutir com 

a sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Claudio Cajado) - Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de votação nominal do requerimento de 

retirada de pauta da Medida Provisória nº 793, de 2017, que institui o Programa de 

Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está 

se querendo votar uma reforma da Previdência aqui na semana que vem. É interessante que, 

aí, o caixa está quebrado. Quando se vota o REFIS de Newton Cardoso, não há problema, 

todos os ricos são beneficiados. Aqui há um novo REFIS. É de 5 a 16 bilhões de reais. Está se 

falando em renúncia fiscal aqui. 

Agora, mais do que nunca, é preciso entender que esta proposta serve não ao pequeno, não à 

agricultura familiar - laticínios, frigoríficos, cooperativas. Está se defendendo os grandes. É por 

isso que se aceitaram 300 emendas do setor ruralista. Não é possível acatar mais isso. Esse 

Governo é hipócrita: quer fazer reforma da Previdência em cima dos pobres. 

O PSOL vota "sim". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Governo Michel Temer. Contrariedade à Medida Provisória nº 793, de 2017, que 

institui o Programa de Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em votação. 

________________________________________ 
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O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 

verdade, quero dialogar aqui com setores, porque colocaram os pequenos e as cooperativas 

como boi de piranha para passar a tropa gorda, para tirar dinheiro da Previdência e depois 

empurrar em cima do povo, dos trabalhadores e daqueles que mais precisam. Este Governo 

corrupto, traidor do povo e da Nação, quer que o trabalhador intermitente ganhe menos do que 

o salário mínimo e complemente a Previdência em torno de 8% de coisa que não recebe. Este 

Governo do Temer é um governo contra o povo e contra a Nação. Esta medida provisória é 

mais uma tentativa para pagar a absolvição do Temer neste plenário. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indagação ao Deputado Marcos Montes sobre o posicionamento do Parlamentar diante da 

proposta de reforma previdenciária e de medidas do Governo Michel Temer destinadas à 

concessão de privilégios a grandes empresários e políticos. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, 

Deputados e Deputadas, o Deputado Marcos Montes foi à tribuna e disse que, quando eu subo 

aqui e falo neste microfone, as pessoas já sabem o que vou dizer - os Deputados da base do 

Governo principalmente. Se eu faço uma pergunta, e V.Exas. não respondem, eu sou obrigado 

a repeti-la. 

Então, quero perguntar ao Deputado Marcos Montes, em primeiro lugar, se é favorável à 

reforma da Previdência proposta pelo Governo do Sr. Michel Temer. 

Eu queria perguntar ao Deputado Marcos Montes se é a favor da medida anunciada hoje pelo 

Governo Michel Temer e de que aqueles que ganham menos do que um salário mínimo, por 

exemplo, e realizam um trabalho intermitente contribuam com 8% para o INSS. 

Eu quero perguntar ao Deputado Marcos Montes se acredita na teoria de que a Previdência e a 

Seguridade Social brasileiras estão quebradas. Eu queria saber se está de acordo com a 

votação do REFIS, aprovado no plenário desta Câmara dos Deputados, que renegocia valores 

estimados de 3 bilhões de reais para Deputados e Senadores que são donos ou sócios de 

empresas. 
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Eu queria saber do Deputado Marcos Montes - eu falo com todo o respeito - se é a favor de 

que, numa medida que discute Previdência e valores de contribuições previdenciárias, os 

grandes possam renegociar esses valores e que não haja uma diferenciação específica para a 

agricultura familiar e para os pequenos. 

Eu queria saber do Deputado Marcos Montes - e repito com todo o respeito - se ele acha 

correto que essa medida que está sendo votada no dia de hoje, por este Plenário, tenha sido 

anunciada pelo Governo do Sr. Michel Temer na véspera de a primeira denúncia ser avaliada 

por este Plenário. 

E a última pergunta é se ele considera justo que Deputados que porventura sejam proprietários 

e tenham dívidas previdenciárias possam utilizar dessa MP para renegociar as dívidas das 

suas próprias empresas ou propriedades. 

Se responderem às perguntas, eu não vou precisar repeti-las. Enquanto não responderem, vou 

estar aqui para fazê-las. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à equalização promovida pela Medida Provisória nº 793, de 2017, que institui o 

Programa de Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em votação no tratamento dado a pequenos 

produtores ao agronegócio.  

________________________________________ 

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

diferentemente os desiguais. Essa é a essência do nosso questionamento em relação a este 

projeto de lei de conversão, a esta medida provisória. Ela equaliza uma situação injusta. 

É claro que todos nós que estamos aqui, inclusive votando para que venhamos a discutir um 

projeto de lei justo a respeito dessa situação, que comporta mesmo desigualdades, queremos 

que o cooperativado, o pequeno produtor, a agricultura familiar, aquele que está em um 

assentamento da reforma agrária duramente conquistado tenha os seus direitos e a sua vida 

de pequeno e médio produtor garantida. Mas o grande ás do agronegócio não pode ser 

privilegiado, como sempre, como costumeiramente acontece.  
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Isso revela a falsidade do discurso do Governo para justificar a suposta falência da 

Previdência. O Governo frequentemente abre mão de receitas, renuncia ao que lhe é devido 

em termos fiscais, em geral para grandes grupos econômicos, como aconteceu recentemente 

no 11º REFIS da nossa história no século XXI, até para Parlamentares sócios de grandes 

empresas. Aí o povo não vai atrás desse discurso para ver que se opera, frequentemente, na 

reprodução da injustiça.  

O discurso genérico de que uns são patriotas e outros não são, de que uns estão defendendo o 

interesse nacional e outros não estão é mentiroso, é falacioso. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, a reforma da Previdência vive uma segunda etapa de debates. Na 

primeira etapa, o Governo perdeu o debate: perdeu o debate na Comissão de Constituição e 

Justiça; perdeu o debate neste Plenário; perdeu o debate com a sociedade; perdeu o debate 

com os agricultores, com os trabalhadores, com os sindicalizados, com os sindicalistas. Enfim, 

perdeu o debate na sociedade. 

O Governo, então, recuou, e não tinha como fazer diferente. 

Mas, Sr. Presidente, neste segundo momento, nós vamos intensificar o debate, porque o recuo 

do Governo é um recuo falso, é uma pirotecnia. O Governo está fazendo uma espécie de 

propaganda enganosa. O Governo está fazendo uma propaganda mais falsa, mais mentirosa 

que uma nota de 3 reais, que todos sabem que não existe! 

O Governo usa os trabalhadores rurais e diz que a idade para aposentadoria ficou a mesma, 

de 55 para as mulheres e 60 para os homens. Mente o Governo! E mente porque a idade 

permanece a mesma agora, nesta semana, neste mês, neste ano, mas há uma escala, e, logo 

em seguida, a idade vai subir para 62 anos para as mulheres e para 65 para os homens. 

Então, parem de enganar! Pior que a mentira é a meia verdade. A mentira engana pelo que é 

mentira, mas tem perna curta! A meia verdade prospera pelo que é verdade e engana pelo que 

é mentira! 
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É verdade que vão manter 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens? É verdade, 

mas é mentira que isso vai ser para sempre ou que isso vai ser depois examinado. Não. Já 

está previsto que logo a seguir vai ser aplicada uma escala e que a idade vai subir. 

Então, o Governo mente! Aliás, ele falseia com a verdade. 

A mesma coisa diz respeito à contribuição. O Governo diz que voltou atrás e que agora ficaram 

tão somente os 15 anos, como era antes. Não é verdade também, Presidente. Sim, vão ficar os 

15 anos de antes, só que, antes, a comprovação da atividade bastava para somar os 15 anos; 

agora, vai ser necessária a contribuição sobre a atividade. É diferente comprovar a atividade de 

contribuir pela atividade. 

Então, o Governo, de novo, falseia a verdade, porque engana pelo que é verdade - é verdade 

que vão ficar 15 anos - e mente, já que esses 15 anos não serão comprovados por atividade, 

mas por contribuição. Ou seja, será preciso pagar mês a mês, ano a ano. Quando a safra não 

der, de onde o agricultor vai tirar dinheiro para pagar a Previdência? Do prato de comida? Do 

remédio? Vai tirar da boca do filho? Da boca da criança? 

Não, Presidente! Não com meu voto; não com meu apoio; não sem a minha a crítica; não sem 

que eu denuncie nesta Casa que estão enganando os trabalhadores rurais. 

O Governo é covarde. Não tem coragem de tirar dos ricos, mas se prevalece dos pobres. Não 

cobra dos bancos, não cobra dos frigoríficos, não cobra dos grandes devedores da 

Previdência, mas quer tirar dos colonos. Não com meu voto; não com meu apoio; e não sem a 

minha crítica, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado. 
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Cumprimento os colegas Parlamentares, em especial a Deputada Jandira Feghali, Vice-Líder 

da Minoria, e o Deputado João Daniel.  

Hoje nós fizemos uma longa reunião com centrais sindicais, movimentos sociais e Líderes da 

Oposição, para debater a antirreforma da Previdência que o Governo ilegítimo de Temer quer 

recolocar na pauta desta Casa. 

A coisa começou muito mal de novo, Deputado Chico Alencar. Começou com o Governo 

Temer, do alto de toda a sua ilegitimidade, usando dinheiro público, de todos nós brasileiros, 

para mentir numa propaganda criminosa, em que diz, Deputado Ságuas Moraes, que a vida do 

trabalhador que está assistindo à televisão não vai mudar se a proposta deles for aprovada.  

Eles usam a mesma técnica de marketing que o Collor: falam que a proposta visa combater 

privilégios. Para distrair o povo, usam o velho discurso de que "alguns privilegiados", entre 

aspas, teriam a sua condição mudada com a proposta de reforma da Previdência.  

Eu quero me dirigir primeiramente a todos os trabalhadores brasileiros que não são nada 

privilegiados, aqueles que ganham 1.000 reais, 1.500 reais, 2.500 reais, 3.000 reais 

trabalhando nas metalúrgicas, na construção civil, trabalhando como professores, como 

comerciários. Todos esses trabalhadores, com esta proposta do Governo Temer, terão suas 

aposentadorias futuras cortadas em 20%, 30%, 40% ou até 50%. 

Deputado Hildo Rocha, V.Exa. é da base do Governo, mas eu o convido a não votar com o 

Governo neste assunto. Hoje, quando se calcula o valor da aposentadoria, corretamente se 

retiram os menores salários, aqueles que o trabalhador recebeu lá no início da vida de trabalho 

dele. Deputada Luiza Erundina, excluem-se aqueles salários para se calcular uma média que 

garanta uma aposentadoria mais próxima daquilo que o trabalhador está ganhando. E o que o 

Governo Temer quer fazer? Tornar obrigatório que todos os salários, desde o primeiro até o 

último, entrem na base de cálculo. Só aí - digo isso especialmente aos Deputados da base do 

Governo - as aposentadorias vão ser cortadas em 10% a 20%.  

Alguém acha que um trabalhador que está a 1 ano de se aposentar, que vai se aposentar 

recebendo 2.500 reais, Deputado Assis Melo, é um privilegiado? "Nós temos que cortar a 

aposentadoria dele, para que, em vez de 2.500 reais, ele se aposente recebendo 1.500 reais. 

Tem que cortar! Quem ganha 2.500 reais é privilegiado", diz o Governo Temer, Deputado 

Marcon. 

Além disso, há outra forma de fazer o corte, Deputado João Daniel. Eles disseram: "Agora o 

trabalhador não tem mais que trabalhar 50 anos. Agora são só 40 anos". O trabalhador 

trabalha mais do que 40 anos, mas nós sabemos que a metade da força de trabalho brasileira 

não consegue ter a carteira assinada. Essa proposta vai gerar uma enorme exclusão de 

trabalhadores pobres, que não conseguirão se aposentar, se essa regra for votada aqui nesta 

Casa.  

Outro dia, eu ouvi o Relator, que representa o Governo, falando manso, Deputado Zé Geraldo: 

"Não, o trabalhador da construção civil, com 15 anos de carteira assinada, já pode se 

aposentar". Até pensei, Deputado Zé Geraldo, que a proposta tivesse melhorado, mas não 

melhorou. Eu analisei a proposta. Sabem como é que é a coisa vai funcionar? Quando 

completar 15 anos de contribuição, se esse trabalhador se aposentar, pode ter 60 anos, 65 

anos de idade, vai haver um corte de 40% na aposentadoria. Vão sobrar só 60% da 
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aposentadoria a que ele tem direito. Esta proposta é perversa. Esta proposta gera a exclusão 

da ampla maioria dos trabalhadores, que não conseguirão mais se aposentar. 

Eles colocaram no ar uma propaganda enganosa, falsa e mentirosa, que diz assim: "Não se 

preocupem, porque só daqui a 20 anos é que vai ser alterada a questão da idade". Deputado 

Chico Alencar, o projeto enxuto deles tem 25 páginas! Quem é que escreveria um projeto de 25 

páginas para mudar a estrutura previdenciária se não fosse para colocar muita coisa contrária 

ao trabalhador? Se quisessem combater privilégio, deveriam cobrar do Bradesco, do Itaú, da 

JBS, que estão devendo milhões ou bilhões de reais para Previdência do País.  

O que eles querem fazer em relação à idade mínima? Eles enganam a todos com essa ideia de 

que vai haver uma transição. Na realidade, na forma de se calcular o valor da aposentadoria, 

que é o que vale para o trabalhador, Deputada Erika Kokay, Deputado Helder Salomão, não há 

transição nenhuma. 

Imagine que falte 1 mês para o senhor ou para a senhora que está me ouvindo se aposentar. 

Deputado Carlos Manato, imagine a situação de um cidadão que tenha 58 anos, tenha 

trabalhado desde os 16 anos - são 42 anos de trabalho - e queira se aposentar. Está aqui o 

Vice-Líder do Governo, Deputado Beto Mansur, com quem tenho debatido. "Ah! Não vai mudar 

nada, não!" Sabem o que vai acontecer com esse trabalhador? Ele pode acordar no dia 

seguinte e ter perdido 30% ou 40% do valor da aposentadoria. Ele vem se preparando, lutando 

para conseguir se aposentar recebendo 2 mil reais, depois de ter trabalhado por 40 anos, 45 

anos. Mas aí acorda no dia seguinte e vê que a aposentadoria dele caiu para 1.200 reais. 

Sras. e Srs. Deputados, já que muitos de V.Exas. não tiveram a vergonha e a decência de 

afastar Temer da Presidência, a despeito das graves denúncias que estão assinadas pelo 

Ministério Público do nosso País, pelo menos não descontem perversamente em cima do 

trabalhador os problemas de outras áreas do nosso País. 

Deputada Jandira Feghali, Temer não tem legitimidade para ser Presidente, que dirá 

legitimidade para mudar o pacto previdenciário de um País! O Brasil precisa é de uma nova 

eleição, tanto para Deputado, quanto para Senador e Presidente da República, para que os 

candidatos debatam francamente com a população, digam qual é o diagnóstico da Previdência 

e não façam o que está sendo feito agora, ou seja, não manipulem números para justificar 

mudanças que não são necessárias, pelo contrário, são negativas para a economia do País, 

porque vão prejudicar o mercado interno brasileiro. 

Não me venham falar que o trabalhador que ganha 2 mil ou 3 mil reais e vai se aposentar é 

privilegiado. Essa antirreforma não é para combater privilégio nenhum; é para combater 

direitos, que devem ser preservados. 

Nós vamos obstruir todas as votações, para evitar que este Plenário vote essa antirreforma da 

Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, eu quero também tratar da reforma da Previdência. 

Segundo o que Governo anda espalhando por aí, ele vai apresentar uma proposta aglutinativa 

que reduzirá os impactos negativos sobre algumas categorias profissionais, e, conforme a 

propaganda oficial, que não é verdadeira, irá combater privilégios. 

Ora, essa proposta de reforma da Previdência que o Governo ilegítimo do Sr. Michel Temer 

encaminhou para a Câmara dos Deputados tem dois objetivos fundamentais. 

O primeiro objetivo é enquadrar as despesas da Previdência Social na emenda constitucional 

que congela por 20 anos os gastos do Governo com saúde, com educação, com a 

infraestrutura do País, com a assistência social e com a Previdência Social também, 

obviamente Então, o primeiro objetivo é esse. Aprovaram aqui, contra o nosso voto, a Emenda 

Constitucional nº 95, que por 20 anos congela os gastos da União com aquelas políticas que 

são necessárias à população brasileira. 

Já as despesas financeiras, as despesas com juros e serviços da dívida, essas não têm limite 

nenhum; podem aumentar 1.000% ao ano, 2.000% ao ano. As despesas que são necessárias 

para a execução de políticas públicas, que atendem à população que mais precisa da presença 

do Estado, essas estão congeladas por 20 anos. 

Então, o primeiro objetivo é este: tão somente enquadrar a despesa previdenciária no que 

determina a chamada Emenda do Teto dos Gastos, que nada mais é do que uma emenda 

constitucional que congela os gastos primários da União. 

O segundo objetivo do Governo com essa proposta de reforma da Previdência é fazer com que 

as pessoas que têm uma renda um pouco melhor migrem da previdência pública para a 

previdência privada complementar, a fim de aumentar a receita, a renda, o lucro dos planos de 

previdência complementar. 

Em ambos os casos, quem ganha é o sistema financeiro e quem perde são as pessoas - em 

especial, as pessoas mais humildes. 

Vejam que o Secretário da Previdência - já que nós não temos mais nem sequer Ministério da 

Previdência, mas apenas uma Secretaria do Ministério da Fazenda -, antes de apresentar esta 

proposta de emenda constitucional, reuniu-se com todos os bancos e banqueiros, e não se 

reuniu, praticamente, com os trabalhadores. Fez reuniões durante meses com o sistema 

financeiro, e, na véspera de enviar a proposta, fez uma reunião com as centrais sindicais. No 

dia seguinte, a proposta estava aqui. 
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Ora, esta proposta não combate privilégio nenhum. Ela retira direitos dos trabalhadores mais 

pobres. Alguém vai dizer que um trabalhador que se aposenta pelo Regime Geral de 

Previdência Social é um privilegiado? Dois terços dos que se aposentam pelo Regime Geral de 

Previdência se aposentam ganhando um salário mínimo! O valor médio dos benefícios está na 

ordem de 1.300, 1.500 reais! Estas pessoas são privilegiadas?! 

Ora, privilegiado é o Temer, que se aposentou com 53 anos de idade, com uma aposentadoria 

de 45 mil! Privilegiado é o Padilha, que se aposentou com pouco mais de 50 anos! 

Privilegiados são esses, e não os trabalhadores que se aposentam pelo Regime Geral de 

Previdência Social! 

E, no que diz respeito ao serviço público, é importante dizer que, desde que nós votamos aqui 

a lei que criou o FUNPRESP, em 2012 - lei sancionada pela Presidenta Dilma, inclusive -, 

ninguém que ingressa no serviço público se aposenta ganhando mais do que o teto do Regime 

Geral de Previdência Social. E, se ganhar um salário mais elevado e quiser complementar a 

sua aposentadoria, tem que fazer uma contribuição complementar ao fundo de previdência dos 

servidores públicos. 

Ao olharmos a despesa com gastos previdenciários dos servidores públicos civis, vemos que 

ela é declinante ao longo do tempo. 

Quando o Governo diz que quer combater privilégios, o que pretende é enganar a população e 

Deputados eventualmente incautos em relação a esse assunto. 

Vejam bem que, se aprovada a proposta que o Governo encaminhou, 56% das mulheres 

brasileiras nem sequer vão conseguir se aposentar, porque na proposta original que o Governo 

encaminha as mulheres terão que ter 25 anos de contribuição e 62 anos de idade - e queriam 

65 anos de idade, inclusive, no início. Ora, se pegarem o Anuário Estatístico da Previdência 

Social do ano de 2015, verão que 56% das mulheres não conseguem atingir 22 anos de 

contribuição. Então, estão condenando a maioria das mulheres brasileiras a nem sequer se 

aposentarem. 

Dizer que um mineiro, por exemplo, que trabalha em ambiente insalubre, poderá trabalhar 

nesse ambiente insalubre até os 55 anos é um verdadeiro absurdo. 

Eu vou dar só um exemplo para verem a crueldade da proposta do Governo. Farei uma 

continha simples. Uma mulher beneficiária de uma pensão por morte, cujo marido contribuiu 20 

anos para a Previdência, se fosse se aposentar pela regra atual, e a média a que ela faria jus 

pela regra atual fosse de cerca de 2.500 reais, a pensão dela, pelas novas regras propostas, 

em vez de ser de 2.500 reais, baixaria para 1.225 reais. E se ela tivesse um filho, quando esse 

filho chegasse aos 21 anos, a pensão dela ainda baixaria para 1.050 reais. 

Essa pessoa é privilegiada? Isso é combater privilégios? Obviamente, isso não é combater 

privilégios! 

O Governo tenta agora dourar a pílula, tenta dizer que vai apresentar uma proposta que corrige 

os problemas, mas a nova proposta não os corrige. Se aquele documento extraoficial que anda 

circulando por aí for efetivamente o que o Governo vai autorizar o Relator a protocolar como 

emenda aglutinativa, a tal da reforma da Previdência não combate privilégio nenhum, mas 

arrebenta com os mais pobres, porque continua tendo três problemas graves. 

Primeiro, ela arrocha a aposentadoria, diminui o valor da aposentadoria para todas as pessoas 

que forem se aposentar pelas regras novas. Segundo, ela retarda o momento da aposentadoria 
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para quem eventualmente conseguir se aposentar. E, terceiro, ela impedirá que milhões de 

pessoas venham a se aposentar neste País. 

O problema deste Governo é que ele é orientado para os interesses do grande capital 

internacional; é um Governo que abriu mão da soberania do País; é um Governo que governa 

de acordo com os interesses dos rentistas, de uma pequena minoria que está sugando os 

recursos desta Nação, enquanto o povo brasileiro vê cair a sua qualidade de vida. 

As universidades estão com dificuldades de financiamento; os institutos federais estão 

praticamente morrendo à míngua; a assistência social está sem recursos para manutenção dos 

CRAS e dos CREAS. Essa é a política concreta deste Governo ilegítimo, produto de um golpe, 

e que tenta enganar a população brasileira, dizendo que vai fazer uma reforma da Previdência 

que combate privilégios, mas, na prática, retira direitos de trabalhadores e trabalhadoras. 

O Governo não conseguiu ainda os 308 votos para aprovar essa PEC. É necessário que se 

retomem as grandes mobilizações que a população brasileira fez no mês de abril, para deixar 

claro que Deputado que votar favoravelmente a essa proposta de reforma vai ter que se 

encontrar com o povo na rua e fazer o ajuste de contas na eleição de outubro do ano que vem. 

Por isso, Sr. Presidente, nós conclamamos os Deputados e Deputadas a votarem contra essa 

proposta. 
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________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Presidente, Deputados, 

Deputadas, as pequenas cooperativas de crédito têm um papel importante no Brasil. Nós não 

desconsideramos, de maneira alguma, esse papel, mas também queremos fazer um debate 

sobre a política geral. 
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Primeiro, quanto ao desmonte dos bancos públicos, está havendo um movimento em que se 

fecha agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os Deputados, nos seus 

respectivos Estados - eu tenho certeza disso -, já estão sendo cobrados pelos Municípios por 

conta desse desmonte. 

E o que se vai colocar no lugar do Banco do Brasil e da Caixa Econômica? A cooperativa de 

crédito? A cooperativa de crédito tem um papel importante, mas ela não pode substituir os 

bancos públicos, que têm papel fundamental. Até hoje nós não recebemos um retorno da 

Liderança do Governo sobre o fechamento de agências - e, repito, tenho certeza que 

Deputados e Deputadas estão sendo cobrados nos seus respectivos Estados. 

Há um item a mais. O Governo se articula pela aprovação neste plenário da reforma da 

Previdência, e a obstrução do PSOL vem exatamente neste sentido: fazer um alerta à 

sociedade brasileira contra a votação dessa reforma. Hoje, várias categorias vieram para 

Brasília, fizeram um ato pacífico e contundente na porta do Anexo II da Câmara. Houve a 

solicitação, por parte da Presidência da Casa, de que fossem indicados os nomes de 

representantes dessas entidades para que pudessem ser recebidos pelo Presidente da 

Câmara, o Deputado Rodrigo Maia, e até agora essas entidades não foram recebidas. Os 

representantes estão aguardando que a Câmara possa ouvi-los, é o mínimo. 

Vou aproveitar a presença do Presidente Rodrigo Maia aqui no plenário da Casa para solicitar, 

para reivindicar uma resposta, que é o que nós esperamos, sobre o pedido dessas entidades, 

para que sejam recebidas e possam dialogar sobre a reforma da Previdência. 

Houve a solicitação para que a manifestação acabasse por volta de 15 horas, 16 horas. Isso 

aconteceu. Só que os representantes das entidades estão aqui esperando para serem 

recebidos por V.Exa., Presidente Rodrigo Maia. Gostaria muito que V.Exa. pudesse anunciar o 

horário de recebimento das entidades, que querem dialogar sobre a reforma da Previdência.  

O PSOL está em obstrução. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. MAIA FILHO (Bloco/PP-PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós entendemos o 

debate ideológico dos partidos de Esquerda contra a reforma da Previdência, mas pedimos a 

compreensão de chegarmos aqui a um consenso de que há matérias que não devem entrar em 

processo de obstrução. 

Uma matéria dessa magnitude, dessa importância, e com o reflexo social que vai gerar, 

principalmente nas pequenas cidades do Brasil, não pode ser paralisada por nós que estamos 

aqui exatamente representando o povo brasileiro. 

Essas cooperativas de crédito, que existem em mais de 4.700 cidades brasileiras, que têm 78 

bilhões em ativos, que são fiscalizadas e que podem, por consequência, fazer com que aquele 

recurso que é escasso no Município fique lá mesmo, na economia local, fomentando e gerando 

empregos, são uma solução inteligente para a crise que o Brasil atravessa. 

Então, cabe a nós aqui essa regulamentação. E nós não podemos deixar de regulamentar essa 

matéria por conta de uma obstrução, que aqui é mais ideológica do que matemática. Nós 

vamos discutir a reforma da Previdência na hora em que ela for pautada. O nosso partido já 

tem um posicionamento. Nós temos que pensar nas finanças brasileiras, nós temos que pensar 

no futuro dos aposentados do Brasil. 

Nós não queremos que o Brasil, como aqui todo mundo sabe e todo mundo teme, entre em 

moratória, entre em crise, porque não foram dadas ao Governo as condições de ajustar as 

suas finanças. Os discursos ideológicos ou até mesmo demagógicos, jogando com a plateia, 

não podem ultrapassar a responsabilidade fiscal que um Governo precisa ter com a sua nação, 

com a sua administração. Eu ainda acredito no Brasil. 

E nós não vamos fazer futuramente uma reforma como aquela que aconteceu na Grécia, em 

que se sacrificaram os aposentados. O Governo vai fazer um sacrifício na reforma, para 

atender as demandas sociais, como o BPC e a aposentadoria rural. Agora, situações mínimas 

devem existir e vão ser discutidas no momento certo e adequado. 

Muito obrigado, Presidente. 

 

________________________________________ 
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Encaminhamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 100, de 2011, sobre a 

possibilidade aos Municípios com disponibilidade de caixa de depósito de recursos em 

cooperativas de crédito. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero deixar claro mais uma vez que a nossa dificuldade não é com as pequenas 

cooperativas de crédito, que podem ter sim e têm um papel importante em várias regiões do 

Brasil. 

Primeiro, fazemos a crítica ao desmonte dos bancos públicos. Não se pode fazer a 

substituição, em Municípios que estão perdendo seus bancos públicos, por cooperativas de 

crédito. Mas, se estivesse em jogo a garantia daquelas cooperativas de crédito que já exercem 

um trabalho importante em Municípios, por exemplo, no interior dos Estados, a nossa posição 

necessariamente seria favorável. Contudo, nós temos a preocupação de que a votação desta 

matéria desfoque também a articulação que está sendo feita por parte da base do Governo, 

para, no início de dezembro próximo, colocar em votação a reforma da Previdência. 

O Governo faz lá a propaganda de que a reforma da Previdência é para retirar privilégios. 

Mentira! Anunciaram, no dia de ontem - e não estou falando de 1 mês atrás, não, mas de 

ontem -, que aqueles que recebem menos de um salário mínimo, com um trabalho intermitente, 

por exemplo, terão que fazer uma complementação, até chegar a um salário mínimo, de 8% da 

sua contribuição ao INSS. 

Senhoras e senhores, quem recebe menos do que um salário mínimo tem um desconto de 

contribuição previdenciária de 8%. Isso é combater privilégios? 

Hoje um jornal de circulação nacional, que defende a reforma da Previdência no seu editorial, 

lançou uma manchete que dizia o seguinte: "Com as propostas aprovadas e anunciadas pelo 

Governo, trabalhador que ganha menos do que o mínimo pode pagar para trabalhar". Olhem 

que foi um jornal que no seu editorial defende a reforma da Previdência. 

Como vamos aceitar isso? Como V.Exas. acham que os trabalhadores e trabalhadoras do 

Brasil vão aceitar isso, ao mesmo tempo em que se acaba de aprovar no Plenário desta 

Câmara - desculpem-me se tenho que repetir isso todo momento - a renegociação de dívidas 

de Deputados e Senadores que são donos ou sócios de empresas, num valor estimado de 3 

bilhões de reais? 

Ontem um Deputado disse que, quando eu subo a esta tribuna, ele já sabe o que eu vou dizer. 

Talvez, se respondessem as minhas perguntas, eu não precisaria repeti-las. 

Por isso, estamos em obstrução. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento da oradora contrário à proposta de reforma da Previdência. Indiferenciação 

entre a proposta inicial e a contida na emenda aglutinativa sobre o tema.  

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Ótimo, Sr. 

Presidente. Obrigada. Isso me preserva o tempo da atual sessão pela Liderança do PCdoB, 

bancada pela qual eu aqui me expresso, porque é importante que, a cada sessão e a cada 

momento, consigamos dar foco e principalidade ao tema que hoje preocupa nacionalmente o 

povo brasileiro. Eu venho aqui novamente falar sobre o centro das preocupações do povo 

brasileiro hoje, que é a reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, eu tenho ouvido aqui muitos discursos, como também tenho visto a propaganda 

massiva - com milhões de recursos do povo brasileiro, na TV aberta, nas rádios, ou seja, nos 

meios de comunicação -, as mentiras e os falsos dados do Governo Federal. Ora, é 

impressionante o cinismo, a hipocrisia, a mentira que é passada ao povo brasileiro sobre a 

reforma da Previdência, sobre o déficit falso, sobre a informação de que são apenas quatro 

pontos, em 25 páginas, da reforma da Previdência. 

Na verdade, tudo é preservado no texto, e as modificações são absolutamente maquiadoras do 

texto, porque na essência tudo lá está. Inclusive, lá permanecem os trabalhadores rurais, com 

imensa possibilidade de exclusão do sistema previdenciário. 

É importante que os Deputados aqui se atentem para o que está proposto na chamada 

emenda aglutinativa, que nada mais é do que a repetição da proposta anterior, com grande 

perversidade para as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. 

Os 15 anos que são mantidos para carência são mantidos com imensa redução do valor do 

benefício. Então, nós vamos achatar o benefício da população brasileira, enquanto aqui se 

anistiam grandes dívidas previdenciárias; enquanto nós perdoamos grandes petrolíferas 

estrangeiras, o que vai fazer com que o Governo deixe de arrecadar 1 trilhão de reais - 1 

trilhão! -; enquanto nós deixamos de pagar um benefício de um salário mínimo às 

trabalhadoras e aos trabalhadores brasileiros. 

Quanto aos servidores públicos, o grande ataque é impedir que eles cumpram a transição da 

reforma que já foi feita. Estão sendo desrespeitados nas regras que já estão em vigor: eles já 

vão receber o seu benefício no teto, e já há uma previdência complementar prevista. 

Mas onde está o ataque, Deputado Edmilson? Está em transformar uma previdência 

complementar pública numa previdência complementar privada, aberta, nos bancos, porque 

essa é a base do acordo. Eles querem exclusão e achatamento de benefício por um lado e 

enchimento das burras do capital financeiro por outro, com aquele volume de recursos de 

quem pode pagar. Resultado: capital financeiro concentrador com cada vez mais dinheiro, e a 

população cada vez mais órfã da sua possibilidade de proteção.  
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O trabalhador, depois de uma vida inteira de trabalho, só vai poder ter o seu benefício no teto 

do INSS se tiver 40 anos de contribuição - não é de trabalho. E, na média, um trabalhador não 

contribui mais que 8 meses por ano. Façam a conta para ver quantos anos de trabalho serão 

precisos para se conseguir chegar ao teto do INSS. 

É uma absoluta perversidade, com um imenso achatamento de benefícios, a retirada do 

sistema de um percentual imenso de trabalhadores urbanos e rurais - esses últimos podem ter 

um percentual de exclusão de 70% - e um imenso deslocamento de bilhões para a previdência 

privada daqueles que podem pagar por ela. Essa é a reforma. 

E alerto os Parlamentares de que a sociedade brasileira não aceitará isso. Servidores públicos 

hoje já vieram aqui. Trabalhadores farão greve no dia 5. Quem votar não volta. Será a derrota 

do Governo e dos Parlamentares que votarem a favor dessa proposta.  

Muito obrigada. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Falsidade em propaganda governamental em defesa de realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós estamos preocupados com as alegações e propagandas 

enganosas, mentirosas, falaciosas, falsas, dizendo que essa reforma que será apresentada de 

forma desidratada é para combater privilégios. Qual é o privilégio de quem contribuiu com a 

Previdência e recebe uma aposentadoria, e se seu cônjuge falecido lhe dá direito a receber 

uma pensão e esse direito é suprimido ao teto de dois salários mínimos? Dizer que a reforma 

mantém os 15 anos de contribuição é falacioso, porque hoje 15 anos de contribuição dá direito 

a um benefício de 85%: 70% é a parte fixa, mais 15% da média dos maiores salários a partir de 

1994. Pela nova lei, o benefício é de apenas 60% de todos os salários, pela média. É tudo 

mentiroso, é tudo enganoso.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Arnaldo Faria de Sá. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica a propaganda televisiva acerca da nova proposta de reforma da Previdência. 

Ajuizamento pelo orador de pedido de suspensão da propaganda. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é lamentável termos de ver uma propaganda na 

televisão dizendo que a nova reforma da Previdência vai combater privilégios. 

Como eu citei há pouco, qual é o privilégio de quem, por lei, depois de 15 anos de contribuição, 

ao atingir 60 anos de idade, no caso das mulheres, ou 65 anos de idade, no caso dos homens, 

tem direito a um benefício que vai corresponder a 70% da parte fixa, mais 1% por cada ano de 

contribuição, portanto, 85% da média dos maiores salários a partir de 94? 

Pela nova proposta, vão ser mantidos os 15 anos, mas serão pagos 60% da totalidade da 

média de todos os salários. Isso vai dar menos de 25% do beneficio de hoje, que é de 85%. Vai 

cair para 60%, Deputado Edmilson Rodrigues. Pela média, ainda vai cair para menos de 60%. 

É uma mentira! 

As pessoas acham que podem fazer o que bem entendem e que a propaganda pode tudo. 

Uma das propagandas do Governo é repetida pela FIESP. Eu descobri que ela é paga pelo 

SESI. Ora, é dinheiro do trabalhador pagando mentira contra o trabalhador!  

Foi por isso que eu entrei com uma ação na Justiça Federal pedindo a suspensão dessa 

propaganda - espero obter êxito - e também no Conselho Nacional de Autorregulação 

Publicitária - CONAR, pela propaganda enganosa.  

Vejam que absurdo: imaginem um casal em que ambos contribuam para a Previdência e, de 

repente, um perde a vida. Gera-se uma pensão - a pensão é cálculo atuarial, é sistema 

contributivo. A pessoa não terá a sua aposentadoria se a somatória da aposentadoria e da 

pensão for maior do que dois salários mínimos. Caras de pau! 
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Esse é o problema da Previdência? Não é esse o problema da Previdência. O problema da 

Previdência, na qual eles dizem que há tanto roubo e tantos desvios, é culpa deles mesmos, 

dos desvios que fazem oficialmente. Com a Desvinculação de Receitas da União - DRU, 100 

bilhões de reais serão retirados da Seguridade Social, por ano, para tapar buraco de juros, 

descaradamente, até 2027. Aliás, essa foi a primeira PEC que este Governo aprovou. 

Logo em seguida, aprovaram a PEC do Teto dos Gastos. Além disso, queriam levar a DRU até 

2037. Só não levaram porque nós acabamos nos insurgindo e o Governo percebeu que a 

maldade era muito grande, era além da conta. Assim, a DRU ficará até 2027. Até lá, irão retirar 

1 bilhão de reais da Seguridade Social. "Ah, mas depois contabilmente volta". Volta nada! São 

ladrões oficiais mesmo! 

Aprovaram o REFIS, que é uma sangria na Previdência. Tentaram aprovar o REFIS rural, mas 

a medida provisória está perdendo a validade hoje e não vai ser aprovada. Tentaram aprovar 

também - e conseguiram - o REFIS das prefeituras. Tudo isso é dinheiro da Previdência que 

vai pelo ralo! Por isso é que ficam retirando dinheiro do trabalhador. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES - Há também a Medida Provisória nº 795, de 2017, que 

querem votar amanhã, que causará perdas de 1 trilhão de reais até 2040. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - É verdade, Deputado Edmilson Rodrigues! Um trilhão de 

reais! 

Retiram dinheiro dos trabalhadores, da Seguridade Social, da Previdência Social e fazem o 

jogo descarado do mercado. O movimento arrecadatório da previdência privada já aumentou 

três vezes de janeiro até agora. Os bancos estão bamburrando - estão bamburrando! -, porque, 

se a previdência pública quebrar, qual será a subliminar? "Vá para a previdência privada". Esse 

é o jogo que estão conseguindo fazer.  

Eu lembro que essa história vem desde FHC, durante aquela reforma da Emenda nº 20. Foi 

repetida depois, lamentavelmente, nas Emendas nºs 41 e 47, no Governo Lula, que tentou, 

sem dúvida nenhuma, colocar os servidores como bodes expiatórios de tudo. Agora há essa 

proposta de dividir os servidores em antes e depois de 2003, para continuar com essa falácia, 

com essa mentira.  

Eu espero que a Justiça Federal, cujos membros estão sendo prejudicados por essa reforma, 

tenha a dignidade de dar uma só liminar. Todos os Estados estão entrando com ação. Dê uma 

só liminar! Mostre que essa propaganda enganosa, mentirosa, falaciosa tem que ser 

desmascarada, na pena de uma liminar que mostre que existe o jogo armado contra os 

segurados da Previdência Social do Brasil. 

Quiseram acabar com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. Agora estão dando uma 

de bonzinhos, dizendo: "Não, a LOAS não vai acabar mais". Mas tentaram acabar com ela. 

Além de tentarem acabar com ela, queriam que o valor do benefício fosse menor do que um 

salário mínimo e a idade fosse para 68 anos - isso no começo; depois iria aumentar mais 

ainda. 

Queriam acabar com a aposentadoria rural do trabalhador carcomido, judiado pela chuva, pelo 

sol, que tem o benefício de um salário mínimo - um salário mínimo! Vejam como eles são! 

Agora perderam a vergonha, porque sabem que não vão aprovar mais nada. Lembro inclusive 

que eles já deslocaram o eixo de poder. Eles não querem mais pressionar o Governo para 

aprovar a reforma. Eles pressionam o mercado, pressionam o Presidente da Câmara, que é o 

senhor do Governo, fazendo o jogo do mercado - e o mercado quer essa reforma. 
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Aliás, quando eu falo de mercado, lembro que o Deputado Rodrigo Maia é chileno. Lá no Chile, 

onde aconteceu a primeira reforma da Previdência, no caso do Consenso de Washington, hoje 

todos estão desesperados, porque a aposentadoria chilena está no chinelo - desculpem-me o 

trocadilho. Esta é a verdade! 

Nós vamos resistir e vamos trabalhar para impedir a aprovação dessa reforma, que é, sem 

dúvida nenhuma, para inviabilizar a previdência pública e fazer o jogo da previdência privada. 

Lembro aos Deputados que aqui ninguém é filho de chocadeira, não! Todos têm um pai e uma 

mãe. 

Praga de aposentado pega! Praga neles! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aposentadoria diferenciada para o policial. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO CAMPOS (PRB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a aposentadoria 

policial não é privilégio. A natureza da função policial gera desgaste físico, mental e perigo de 

morte constante, reduzindo a expectativa de vida e o padrão de saúde desse em relação aos 

demais trabalhadores brasileiros. 

A reforma da Previdência, portanto, não pode ser levada a termo sem levar em consideração 

alguns dados. 

A polícia brasileira está envelhecendo: em 2000, 40% do efetivo policial brasileiro tinha de 26 

anos a 35 anos; em 2016, a idade variou para 35 anos a 45 anos. Esses dados não podem ser 

desprezados. De outro lado, temos que observar a morte de policiais brasileiros: em 2016, 437 

foram assassinados, o que corresponde a 64,7% policiais assassinados em cada 100 mil. Isso 

não existe em lugar nenhum no mundo. Como não considerar esses dados numa reforma 

previdenciária? 
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É exatamente por essas razões que a aposentadoria do policial diferenciada não é privilégio. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Visita ao Município de Ourém, Estado do Pará, para debate sobre a reforma da Previdência e a 

renegociação de dívidas dos produtores rurais. Investimentos na municipalidade com recursos 

de emendas orçamentárias do orador. 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, quero fazer o registro de que, no último domingo, estivemos no Município de 

Ourém, no Pará, acompanhados do nosso Vereador Jesus do Sindicato, do Presidente do 

Sindicato, companheiro José Maria, e de várias Lideranças locais, para discutir a organização 

dos trabalhadores, dos sindicatos, a luta que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais vem 

fazendo, em conjunto com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, em defesa da 

Previdência pública, em defesa dos trabalhadores rurais dentro do regime da Previdência, em 

defesa da renegociação das dívidas dos produtores.  

Além disso, fizemos com eles um debate sobre as emendas que nós estamos levando para 

aquele Município, como a emenda para o estádio de futebol, no qual já investimos 2 milhões de 

reais, com recursos de emendas individuais. E agora ainda estamos fazendo um investimento 

em máquinas para que possamos atender aos agricultores daquele Município. 

Portanto, quero fazer este registro e parabenizá-los. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar o pronunciamento de V.Exa. na A Voz 

do Brasil. 
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação das Emendas nºs 1 a 12 apresentadas à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 199, de 2016, acerca da alteração do art. 31 da Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998, para inclusão, em quadro em extinção da administração pública 

federal, de servidor público, de integrante da carreira de policial, civil ou militar, e de pessoa 

que haja mantido relação ou vínculo funcional, empregatício, estatutário ou de trabalho com a 

administração pública dos ex-Territórios ou dos Estados do Amapá ou de Roraima, inclusive 

suas prefeituras, na fase de instalação dessas unidades federadas, com parecer pela rejeição. 

Declaração do Bispo D. Reginaldo Andrietta, da Pastoral Operária Nacional da Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, sobre recomendação aos eleitores de não votação nos 

Parlamentares favoráveis à proposta de reforma da Previdência Social apresentada pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 

Minoria recomenda o voto "não". 

Aproveito para dizer que, quanto a outra matéria, a reforma da Previdência Social, o Bispo D. 

Reginaldo Andrietta, da Pastoral Operária Nacional, disse que a Igreja Católica fará um 

santinho de quem votar a favor da reforma da Previdência, recomendando ao povo brasileiro 

que não vote mais nesse Deputado.  

Portanto, a Igreja Católica recomendará o voto contra a reforma da Previdência. E aqueles que 

votarem a favor da reforma da Previdência terão um santinho com a sua cara, para que não se 

vote mais nesse Parlamentar, conforme recomendação de D. Reginaldo Andrietta. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Publ.: DCD - 11/29/2017 - 275 DELEGADO EDSON MOREIRA-PR -MG 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Discussão do Projeto de Lei nº 2.671, de 1989, sobre o exercício das atividades de Posto 

Revendedor de derivados do petróleo e álcool etílico hidratado combustível. Posicionamento 

contrário à realização da reforma da Previdência.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, é claro que nós nos posicionamos a favor de toda energia renovável, 

como é o biodiesel. Então, nós nos posicionamos favoravelmente à matéria. 

Por outro lado, não posso me posicionar a favor da reforma da Previdência. Isso é o maior 

crime que se está cometendo contra o cidadão brasileiro, que não merece essa maléfica 

reforma.  

Vejam o seguinte: regimes próprios estipulam 25 anos de contribuição, os outros estipulam 15 

anos. Querem agradar o povão jogando todos contra os regimes próprios. É uma covardia o 

que este Governo está fazendo contra a população. 

Outra coisa: estabelecem a idade de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres, 

sem serem analisadas as regiões. Um trabalhador da Região Norte não vai chegar aos 60 

anos. Ele morre antes disso. O Governo não quer pagar nada! 

Outro ponto: com 15 anos de contribuição, você consegue se aposentar, mas, para receber o 

valor total, você vai ter de contribuir por 40 anos. É uma sacanagem o que esse Marcelo 

Caetano está fazendo com o povo brasileiro! Esse projeto é maléfico e serve para enganar 

trouxa! Como querem que a Câmara vote um negócio como esse?! Eu sou realmente contra! 

Além disso, a proposta não define a regra de transição. Não se sabe se a idade vai ser de 55 

anos para os homens e de 52 anos para as mulheres. É o maior blá-blá-blá o que estão 

dizendo nessa propaganda paga com o imposto do povo. Estão jogando o povo contra o 

funcionalismo público.  

Sr. Presidente, pelo amor de Deus, ajude-nos! Esta reforma, com o meu voto, não passa! O 

Governo desonera empresas e perdoa dívidas dos bancos, e o povo é que vai pagar a conta? 

Estou fora! Estou fora! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica ao Estatuto do Desarmamento. Preocupação com ações de criminosos em unidades de 

saúde no Estado de Minas Gerais. Encaminhamento à Biblioteca da Câmara dos Deputados 

das publicações O crime de homicídio envolvendo o tráfico e o uso de drogas no atual contexto 

social belo-horizontino, de autoria do orador, e A legítima defesa frente ao Estatuto do 

Desarmamento - Lei 10.826/2003, de Elisângela Moreira da Silva. Posicionamento do orador 

contra a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

Presidente Esperidião Amin, é uma honra vê-lo nesta cadeira presidir esta sessão, visto que 

V.Exa. já governou o Estado de Santa Catarina e foi Prefeito, várias vezes, do Município de 

Florianópolis. 

Primeiramente, solicito a V.Exa. aceite como lido meu pronunciamento acerca da insegurança 

neste País. 

Há um agravante em relação à insegurança: a bandidagem está fabricando as próprias armas, 

não bastasse o nefasto Estatuto do Desarmamento ter desarmado as pessoas desonestas e 

trabalhadoras deste País, que perderam o direito de optar por ter ou não uma arma. 

O trabalhador rural e os produtores estão totalmente indefesos. Ainda por cima, agora os 

bandidos estão fabricando as armas que usam em seus crimes. Em média, duas ocorrências 

são registradas em postos de saúde e sindicatos médicos de Minas Gerais, onde estão 

roubando quem está na fila à espera de ser atendido. O cara está doente, quase morrendo, e 

ainda vão assaltar o coitado! 

Sr. Presidente, encaminhamos à Biblioteca da Câmara dos Deputados as publicações O Crime 

de Homicídio Envolvendo o Tráfico e Uso de Drogas no Atual Contexto Social Belo-Horizontino, 

de nossa autoria, e A Legítima Defesa Frente ao Estatuto do Desarmamento - Lei 10.826/2003, 

de autoria da Dra. Elisângela Moreira da Silva. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer que a PEC 47/13 completou o tempo de serviço do 

servidor, e agora querem fazer outra reforma da Previdência. Olhe só a proposta que o 

Governo, sub-repticiamente, quer enviar para o Congresso Nacional votar: 15 anos de 

contribuição para o Regime Geral, jogando a população contra os servidores públicos, e 25 

anos para os regimes próprios. Olhe só a maldade do Governo! Ele também acaba com a 

integralidade. Para alcançar integralmente o salário, o servidor terá que contribuir por 40 anos. 

O povo está morrendo aos 60 anos ou, no máximo, aos 65 anos. Nem se estuda a média de 

expectativa de vida em cada região brasileira. Isso é um escárnio!  

O Governo joga toda a população contra os Parlamentares porque, desde que assumiu a 

Presidência, o Congresso Nacional paga o pato por tudo o que está acontecendo. 
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Mais uma vez, é o povo que vai pagar as contas das desonerações de tributos que foram 

aprovadas aqui há meses, como o perdão de dívidas altas. O empresário recolhe o INSS do 

trabalhador, mas não o repassa nem ao Governo nem às instituições. Com isso, o que 

acontece? Depois, ele quer que a dívida seja perdoada. O povo vai continuar pagando esta 

conta, Sr. Presidente?  

Somos totalmente contra essa reforma nefasta da Previdência, como nefasto é o Estatuto do 

Desarmamento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Agradeço a V.Exa., nobre Deputado Delegado Edson 

Moreira. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nossos ouvintes e telespectadores da Rádio 

Câmara, da TV Câmara e do programa A Voz do Brasil, atualmente as pessoas não têm tido 

tranquilidade sequer para fazer uma consulta médica.  

Ontem, dia 27 de novembro, antes de 7 horas da manhã, pelo menos cinco pacientes 

esperavam atendimento na casa de apoio do Centro de Saúde Glória, no Bairro São Salvador, 

no noroeste de Belo Horizonte, quando dois homens invadiram o hospital com 

submetralhadoras caseiras e roubaram celulares, documentos e cerca de 100 reais. Além 

disso, os bandidos assaltaram uma mulher na rua, nas proximidades do Centro de Saúde. 

Agora a insegurança tem mais um agravante: a bandidagem está fabricando as próprias 

armas. Não bastassem as armas que conseguem ilegalmente, apesar do fajuto Estatuto do 

Desarmamento, que desarmou apenas a população de bem, eles ainda fabricam as armas que 

usam!  

Em 1 ano, Sr. Presidente, quase 3 mil armas caseiras foram apreendidas em Minas Gerais. 

Infelizmente, situações como esta estão ficando corriqueiras. Por dia, em média duas 

ocorrências são registradas em postos de saúde de Belo Horizonte, e o Sindicato dos Médicos 

de Minas Gerais - SINMED/MG informa que, entre agosto e novembro deste ano, foram 260 

ocorrências, das quais 60 foram registradas apenas no último mês. 

Além de roubos, agressões físicas e verbais, outros tipos de violência nas unidades da rede de 

saúde pública estão cada vez mais frequentes. 

A insegurança ameaça o trabalho de médicos e servidores e amedronta os usuários, que, 

muitas vezes, têm medo de ir às unidades de saúde. 

No mês de maio deste ano, funcionários e médicos se reuniram em protesto contra a violência 

em centros de saúde da Capital, porém nada de efetivo foi feito. 

Em dezembro de 2016, os porteiros foram retirados das unidades, o que fez a violência de lá 

para cá apenas aumentar.  

Precisamos de policiamento fixo nas proximidades dos postos de saúde, hospitais e centros de 

saúde. Aliás, a União e os Estados precisam oferecer segurança pública à população. Mais 

investimentos no setor! 
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É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em mobilização de trabalhadores e funcionários públicos contra a 

proposta de reforma da Previdência, em Brasília, Distrito Federal. Expectativa de manifestação 

do Ministério Público Federal sobre propagandas governamentais acerca da necessidade de 

reforma da Previdência. Anúncio de realização de greve geral contra a proposta de reforma da 

Previdência.  

________________________________________ 

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

participando desde a primeira hora, aqui em Brasília, da grande mobilização de trabalhadores e 

funcionários públicos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Por unanimidade, eles dizem que o 

Governo de Michel Temer, do PMDB, está mentindo para o povo brasileiro ao dizer que não há 

mais o que mexer na reforma da Previdência em relação aos funcionários do serviço público 

federal. 

É isso que o Governo está dizendo, gastando um dinheiro enorme para que emissoras como a 

Globo, jornais, rádios e sites divulguem esta notícia. O Governo Federal deveria ter o mínimo 

de vergonha na cara, deveria ter sensibilidade e, em vez de destinar este dinheiro à mídia, para 

não falar a verdade ao povo brasileiro, investir em saúde, em educação, na reforma agrária e 

em programas sociais.  

Isto que o Governo está fazendo com o povo brasileiro é um crime! 

Espero que o Ministério Público Federal se manifeste em relação a estas propagandas falsas, 

mentirosas, enganosas que estão fazendo para o povo brasileiro sobre a reforma da 

Previdência. 

Não estão mexendo nos altos salários, não estão mexendo com os marajás. Quem vai pagar a 

conta são os trabalhadores da iniciativa privada, os agricultores e os funcionários públicos 

federais, estaduais e municipais. Estes é que vão pagar a conta! 
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Parabéns aos sindicatos de funcionários públicos! O teto deles é o teto do INSS. Estes é que 

estão se manifestando, e não os juízes, com altas aposentadorias, altos salários. Eles já 

ganham bastante. 

O Governo está mexendo com os pequenos. Isso que o Governo está fazendo revela falta de 

caráter, não tem princípio, justamente num país que deveria levar a sério a democracia que 

vivemos. 

Por isso, temos que parar o Brasil no dia 5 de dezembro.  

No dia 5 de dezembro será realizada a greve geral contra este Governo e contra a reforma da 

Previdência.  

Vamos para as ruas, vamos paralisar o Brasil e dizer não ao segundo golpe, agora contra os 

trabalhadores. 

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido, Deputado Marcon. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia de hoje, as categorias de servidores públicos 

federais realizam uma caravana a Brasília para se manifestar na Esplanada dos Ministérios. O 

protesto foi definido pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais - 

FONASEFE. 

O principal alvo dos servidores públicos é derrubar as propostas e os projetos em tramitação 

no Congresso Nacional que representam prejuízos irreparáveis para todo o funcionalismo e 

para a população em geral.  

Entre as bandeiras, estão a luta contra a MP 805/17, contra a reforma da Previdência e pela 

revogação da Emenda Constitucional nº 95, que congelou o Orçamento da União para as 

despesas primárias, além da Lei das Terceirizações. 

Os servidores públicos pretendem denunciar a Lei da Mordaça, ou a Lei da Escola sem 

Partido, uma investida de caráter reacionário que visa dar fim à liberdade de expressão, à 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, e ao pluralismo de ideias 

nas escolas, amordaçando professores e estudantes. 

Há um pacote de maldades! 

Os trabalhadores do funcionalismo, a partir das resoluções dos fóruns unificados, denunciam 

que o conjunto de medidas que aumentam a precarização das relações de trabalho não 

representa mudanças pontuais ou isoladas, ainda que sejam apresentadas em "forma de 

fatias". Trata-se, sim, de um projeto que, se aplicado, significará um retorno histórico do Brasil 

ao aprofundamento da dependência política e econômica do nosso País. O ajuste fiscal e as 

privatizações são o ponto-chave do projeto. 

Na Ordem do Dia, está, por exemplo, a aprovação da Medida Provisória nº 805, de 2017, que 

impõe aumento de 11% para 14% da alíquota previdenciária e deve atingir 711.446 servidores 

da União. Deste total, 472.597 são da ativa e 238.849, aposentados, segundo dados do Fórum 

Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE. 
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A Medida Provisória nº 792, de 2017, por sua vez, trata da criação do Programa de 

Desligamento Voluntário - PDV, e o Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2017 , estabelece 

regras para a demissão de servidor público estável por "insuficiência de desempenho". Ambas 

as propostições são consideradas inconstitucionais por especialistas. 

A aprovação da reforma trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, se junta à aprovação 

do projeto que amplia a terceirização para as atividades-fins. A última grande cartada, o 

objetivo maior do Governo, é a aprovação da reforma da Previdência, medida que atinge os 

setores público e privado, obrigando os trabalhadores a morrerem sem ter acesso à 

aposentadoria. 

Nossa luta é por uma nova greve geral para o próximo dia 5 de dezembro. 

A greve geral que ocorreu no dia 28 de abril deste ano foi um acontecimento histórico, só 

possível mediante a compreensão do significado do Governo Temer e suas reformas. A 

consciência se transformou em ação. 

Segue a pauta de manifestações de hoje, aprovada pelo FONASEFE: 

- Defesa dos serviços públicos de qualidade para a população. 

- Revogação e retirada de todas as MPs e PLs que atacam o funcionalismo, como as MPs 

805/17 e 792/17 e o PL 116/17. 

- Não à reestruturação das carreiras do funcionalismo. Nenhum direito a menos. 

- Não à reforma da Previdência. 

- Revogação da EC 95. 

- Não à reforma do Ensino Médio. 

- Não à reforma trabalhista, pelo fim das terceirizações. Contra as privatizações. Não à entrega 

do patrimônio público. 

- Abaixo o ajuste fiscal contra os trabalhadores. 

- Que os bancos e as grandes fortunas paguem pela crise! 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Empenho do orador contra proposta de reforma da Previdência.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, inicio minha fala, solicitando que meu pronunciamento seja divulgado pelo 

programa A Voz do Brasil, mesmo porque a população está acompanhando as propagandas 

que o Governo Federal vem fazendo com milhões e milhões de reais. 

Além do Governo, quem também está fazendo propaganda é a FIESP, aquela que divulgou a 

campanha de quem ia pagar o pato da crise, de quem ia pagar o pato de todas as mazelas que 

este País tem sofrido. A população tem acompanhado esta campanha, que diz que é preciso 

fazer a reforma da Previdência para acabar com os privilégios. Vejam bem: acabar com os 

privilégios! 

Quando dialogamos com as pessoas, elas perguntam: "Eles vão manter os 15 anos de 

contribuição?"  

De fato, Deputado Edmilson, neste novo texto, o Governo diz que vai manter o tempo de 

contribuição. Mas o trabalhador que hoje recebe 85% daquilo a que teria direito do salário da 

aposentadoria vai passar a receber 60% do valor. Isso é prejudicial! 

O Governo está mentindo ao dizer que manterá a atual proposta de 15 anos como prazo 

mínimo de contribuição. O Governo quer mais do que isso: ele quer alterar os 30 anos de 

contribuição, como funciona atualmente, para 40 anos de contribuição, para que o trabalhador 

tenha o direito de se aposentar com 100% do benefício.  

No entanto, há algo pior: no projeto que estão encaminhando para esta Casa, eles estão 

fazendo o cálculo pela média de todos os anos. Hoje, o cálculo é feito retirando-se 20% dos 

menores salários que o trabalhador obteve durante 30 anos de contribuição.  

Eles vão alterar este cálculo, o que significará uma redução ainda maior do salário que o 

trabalhador aposentado recebe, que já é baixo. 

Portanto, Sr. Presidente, este é um debate muito sério. Não diz respeito a acabar com 

privilégios, como este Governo, a FIESP e outras entidades patronais querem orientar e dizer. 

Este debate significa alterar os direitos dos trabalhadores, impedir que os trabalhadores 

tenham acesso mais rápido, mais fácil, à aposentadoria, depois de terem trabalhado anos a fio. 

Nós vamos enfrentar esta situação. Estamos dizendo neste Parlamento e nas ruas, com os 

trabalhadores organizados: não à destruição da nossa Previdência Social! 

Muito obrigado. 
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________________________________________ 

Sumário 

Anúncio de paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Presença em Brasília de 

representantes da Federação dos Servidores das Universidades Públicas e do Fisco Federal. 

________________________________________ 

O SR. EDMILSON RODRIGUES (PSOL-PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a 

palavra apenas para dizer que, no dia 5 de dezembro, as várias Centrais Sindicais, que têm 

entre si muitas diferenças, todas elas estão organizando uma paralisação nacional contra a 

reforma da Previdência. 

Por falar nisso, aqui em frente ao Anexo II há vários sindicatos, como a Federação dos 

Servidores das Universidades Públicas, cujos trabalhadores estão em greve há vários dias.  

Vê-se a luta de várias categorias, inclusive a do setor do Fisco Federal, resistindo a essas 

reformas que trarão prejuízos irreversíveis ao trabalhador, comprometendo o futuro. 

Quero agradecer por este espaço e me solidarizar com a minha classe, a classe dos 

trabalhadores, seja a dos servidores públicos, que, nesta proposta agora modificada, são os 

mais atingidos, seja a de todos os trabalhadores do campo e da cidade, que serão vítimas 

dessa reforma da Previdência, caso venha a ser aprovada. 

Mas a força do povo é maior. Derrotaremos mais essa agressão do Governo Temer.  

Fora, Temer! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive hoje (28) ao lado dos servidores públicos 

federais em uma manifestação contra a retirada de direitos e a reforma da Previdência em 

frente ao Anexo II da Câmara Federal. A resistência popular é fundamental para barrar as 

medidas que vêm sendo propostas e que submetem a vida à lógica do lucro. 

O Governo tem gastado rios de dinheiro em propaganda para mentir para a população, 

tentando convencê-la de que essa reforma não a prejudicará. Isso porque o Governo não tem 

votos para aprovar a reforma da Previdência e recebeu um aviso dos Deputados de sua base 

de que precisa reduzir a rejeição popular à reforma. 
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Mesmo com as alterações apresentadas por Temer na semana passada, a proposta de 

reforma da Previdência mantém o que é central: todos os trabalhadores, tanto da iniciativa 

privada quando da pública, terão de contribuir por 40 anos para receberem o valor do benefício 

integralmente. 

Num país onde, nos últimos 2 anos, 80% dos que se aposentaram não conseguiram comprovar 

a contribuição de 25 anos, que é a regra atualmente em vigência, esta alteração presente na 

proposta de reforma vai inviabilizar a aposentadoria de uma grande parcela da população 

brasileira. 

Na prática, esta e outras propostas apresentadas apenas reafirmam que o Governo central foi 

usurpado por uma quadrilha, que está roubando os direitos da população, enquanto perdoa 

dívidas de grandes corporações, como a JBS, com a qual o Ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, possui uma estreita relação, e que teve um montante de aproximadamente R$ 4,2 

bilhões renegociado no último REFIS. Um governo que rouba dos pobres para dar aos ricos. 

Para impedir a aprovação desta reforma, a bancada do PSOL está permanentemente em 

obstrução nas votações da Câmara dos Deputados. E no próximo dia 5 de dezembro, uma 

grande greve nacional será realizada, organizada por todas as Centrais Sindicais do País, em 

protesto contra esta reforma da Previdência, momento em que estarei, mais uma vez, ao lado 

dos trabalhadores e trabalhadores, contra este Governo golpista e corrupto! 

Todo apoio à greve nacional do dia 5 de dezembro! 

Só o povo na rua impedirá o retrocesso! 
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Anúncio de realização de reunião com políticos e lideranças locais no Município de Garrafão do 

Norte, Estado do Pará, para definição das prioridades na alocação de recursos orçamentários 

para 2018 e debate da reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero fazer o registro de que, no último final de semana, eu estive no Município de 

Garrafão do Norte acompanhado da minha esposa, Gilvanda Faro. Na ocasião, pudemos 

conversar com o Vereador Damasceno, com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais, José de Arimatéia, com o Presidente da Associação Quilombola, 

Francisco, com o Vice-Presidente do PT e a assessoria. Dialogamos sobre o desenvolvimento 

do Município de Garrafão do Norte e sobre as emendas parlamentares que estamos levando 

para a compra de equipamentos e máquinas. Fizemos toda uma discussão a respeito do que 

faremos, no próximo ano, para auxiliar na construção e na recuperação de ramais que dão 

tráfego à produção agrícola dos produtores. 

Portanto, a reunião foi extremamente importante. E a liderança dos trabalhadores pôde expor 

toda a preocupação que tem hoje com a reforma da Previdência. Não há nada disso de que 

melhorou ou de que os trabalhadores rurais vão ser retirados da Previdência. Muito pelo 

contrário, os trabalhadores rurais vão ser excluídos da Previdência. 
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Crítica à mudança na forma de contribuição dos trabalhadores rurais à Previdência Social 

prevista na proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BETO FARO (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, a propaganda que o Governo fez, nestas últimas semanas, é de que a proposta 

de reforma da Previdência excluiria os trabalhadores rurais da Previdência e melhoraria para 

as demais categorias, o que não é verdade. 

O texto que nós estamos recebendo aqui na Câmara e que se quer votar, a toque de caixa, 

apressadamente, ainda este ano, até para poder ficar um pouco distante da eleição e tentar 

fazer com que o nosso povo se esqueça daquilo que vai ser votado, na questão dos 

trabalhadores rurais, mantém a idade mínima de 60 anos, para homens, e de 55 anos, para 
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mulheres, mas modifica por completo a forma de contribuição dos trabalhadores rurais para 

que eles tenham direito ao benefício da Previdência.  

A contribuição que era de um percentual da comercialização dos produtos passa a ser de uma 

alíquota individual. O trabalhador ou a trabalhadora rural terá que ir mensalmente a um posto 

do INSS ou a uma agência bancária, para efetuar o pagamento de um percentual do salário 

mínimo, durante 15 anos, para obter esse benefício. Não está no texto "idade ou contribuição", 

durante 15 anos, mas os dois, a idade tem que estar combinada com o tempo de contribuição.  

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há Municípios que nem sequer têm agência 

bancária. Não há nem agência do INSS nos Municípios. No meu Estado, por exemplo, a 

maioria dos Municípios não tem agência do INSS. Às vezes, a pessoa tem que passar por 

cinco Municípios para no sexto achar uma agência do INSS e poder ser atendida. Além disso, 

até em Municípios que havia agências do Banco do Brasil, por orientação deste Governo, elas 

estão sendo fechadas. Por exemplo, estão fechando a agência no Município de Acará, onde eu 

resido. 

Imaginem a dificuldade que teriam esses trabalhadores, mesmo se tivessem recurso para fazer 

o pagamento, para pagar a Previdência? Na verdade, não é uma reforma. Quando se trata de 

reforma é para haver melhora. Essa reforma vai destruir, excluir os trabalhadores rurais da 

Previdência, assim como os trabalhadores da educação, os servidores públicos, de uma forma 

geral, inclusive há medida provisória que aumenta a alíquota previdenciária dos servidores 

públicos. 

Portanto, nós precisamos continuar na luta, enfrentando este Governo, dizendo "não" a esta 

reforma, cobrando dos nossos parceiros Parlamentares para que não votem essa reforma, 

para que não aprovem essas medidas do Governo Temer, que só exclui os trabalhadores, só 

penaliza os mais pobres, beneficia os maiores e deixa cada vez mais esses trabalhadores à 

míngua. 

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil.  

O SR. PRESIDENTE (JHC) - O pedido de V.Exa. será atendido. 

Agradeço ao Deputado Beto Faro. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Críticas à proposta de reforma previdenciária. Vinculação entre o déficit da Previdência e a 

dívida previdenciária de grandes empresas. 

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu nunca vi tamanha covardia como a desse Presidente 

da República quando age contra os funcionários públicos do nosso País. Não é possível um 

negócio como este: usa a mentira e a má-fé para jogar toda a população contra o 

funcionalismo público, contra as carreiras públicas. 

As propostas de emenda à Constituição que resultaram nas Emendas Constitucionais nºs 41 e 

47, que foram votadas aqui pelo PT, em 2003, tratavam da complementação do tempo de 

serviço e do regime dos funcionários públicos. Sempre que vão mexer na Previdência, 

começam a contar mentiras para a população, tentando enganá-la. 

Esta reforma da Previdência é maléfica, é dura. Querem considerar apenas a matemática para 

fazer a conta da Previdência. Matemática é uma coisa, regra da Previdência é outra. 

Estão recolhendo recursos dos trabalhadores há anos e anos e, quando se chega aos 45 

minutos do segundo tempo, querem mudar a regra do jogo, para sacrificar o trabalhador. 

Vejam que estão exigindo, ardilosamente, 15 anos de contribuição no caso do Regime Geral e 

25 anos no caso do Regime Próprio. Percebam a maldade! Com isso, para o trabalhador 

chegar ao total da contribuição, tem que trabalhar 40 anos. Ninguém consegue fazer o 

recolhimento das contribuições por 40 anos, Sr. Presidente. 

A proposta é geral, vale para o País inteiro! Ele não vê que a situação em Roraima é muito 

diferente da situação no Rio Grande do Sul, no Chuí. Ele não vê que a situação aqui no Centro-

Oeste é muito diferente da situação na Ponta do Seixas, local muito próximo do oceano. 

Sr. Presidente, ele também deixa no ar, deixa escondida a regra de transição. Ele não fala da 

regra de transição. Não diz se vão continuar os 55 anos para os homens e os 50 anos para as 

mulheres. 

Ele quer fazer uma reforma maléfica para todo trabalhador, dizendo mentiras. Alega que há um 

buraco na Previdência. Como apareceu esse buraco? Ele não apresentou uma auditoria a 

respeito da Previdência. 

Não cobrou das grandes empresas devedoras, as maiores devedoras, o quanto elas devem. É 

muito dinheiro! Há desvio de verbas grandiosas. As grandes empresas descontam os impostos 

dos trabalhadores, e não os repassam, e as grandes dívidas acontecem. 

Há poucos meses, nós votamos desonerações de empresas que devem uma fortuna para a 

Previdência. E querem o quê? Querem que o trabalhador pague a conta. Não vão conseguir 

isso com o meu voto, porque o que estão fazendo com os trabalhadores brasileiros e com a 

Previdência do nosso País é um crime. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Delegado Edson Moreira. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio a manifestação de servidores públicos, sindicatos e centrais sindicais contra a reforma 

da Previdência. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, antes de mais nada, quero prestar a minha solidariedade ao 

movimento dos servidores públicos, dos sindicatos, dos professores e das centrais sindicais, 

que manifestam hoje a sua indignação e revolta com o retrocesso por que está passando esta 

Nação. 

Estamos todos de plantão, diante do ensaio que se iniciou hoje aqui na porta da Câmara dos 

Deputados, para que vejam que os trabalhadores e as trabalhadoras estão insatisfeitos e não 

aceitam essa reforma da Previdência. Eu gostaria de saber onde foi parar a CPI do Senado 

que provou que a Previdência não é deficitária. O que fizeram com o resultado dessa CPI?  

Os trabalhadores e os segmentos sociais estão nas ruas, porque querem defender a soberania 

nacional. Eles querem defender que a educação pública tenha qualidade e que os professores 

sejam bem remunerados. 

Eles também estão nas ruas em defesa da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, porque nós 

sabemos que estão prestes a fechar as suas portas. Esvaziam a FIOCRUZ fazendo 

contratações extras. E a FIOCRUZ pode perfeitamente dar conta do trabalho. Estão em busca 

de privatizações, e esse retrocesso vai para a mesa do trabalhador e da trabalhadora.  

Mas a reforma da Previdência, além dos trabalhadores e das trabalhadoras, vai atingir os 

inativos. Eles precisam dos benefícios que estão sendo cortados. Não basta a reforma 

trabalhista, que já empobreceu demais a população? A reforma da Previdência não passará!  

Eu convido todos os Deputados e todas as Deputadas a irem a um microfone instalado aqui na 

porta da Câmara para manifestarem para esses movimentos as suas posições em relação à 

Previdência. 
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É impossível, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que haja uma contribuição para um 

jovem de 20 anos que comece a trabalhar exatamente hoje. Ele terá que ter 40 anos de 

contribuição para que se aposente, além de ter de estar na idade pré-estabelecida. E serão 44 

anos de contribuição para os professores. E quase podemos dizer que se trata de um trabalho 

penoso! Isto é impossível!  

E quanto aos policiais, que exercem um trabalho de risco? Expõem a risco as suas vidas e as 

de suas famílias. Nós compreendemos e sabemos muito bem disso. Vão pegar os 44 anos de 

contribuição? Há alguns que nem sequer chegam a 44 anos de idade, devido ao perigo dessa 

profissão! Também para os servidores públicos serão 44 anos de contribuição. E por aí vai, Sr. 

Presidente, Sras. Srs. Deputados. 

Ainda estaremos nesta tribuna manifestando a nossa solidariedade aos trabalhadores e às 

trabalhadoras, aos servidores públicos. E continuaremos denunciando essa reforma nefasta da 

Previdência. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

362.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 28/11/2017-15:22 

Publ.: DCD - 11/29/2017 - 104 PEPE VARGAS-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Possibilidade de apresentação pelo Relator da proposta de reforma previdenciária de emenda 

aglutinava sobre a matéria. Críticas à proposta de reforma. 

________________________________________ 

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

Sras. Deputadas, circula por aí um documento tido como oficioso, uma emenda aglutinativa 

que o Deputado Arthur Oliveira Maia estaria com disposição de apresentar para arregimentar 

votos favoráveis à reforma da Previdência. 

Primeiro, é importante dizer que não foi protocolado nada nesta Casa. Até agora, o Governo e 

o Relator, a serviço do Governo, não apresentaram proposta alguma, mas tentam dizer que 

estão construindo uma proposta que, além de retirar privilégios, vai preservar direitos dos 

trabalhadores mais pobres. 
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A proposta que já foi aprovada na Comissão Especial vai justamente no sentido contrário: 

prejudica os mais pobres e não toca em alguns privilégios que poderiam ser tocados. Nem 

mesmo essa proposta oficiosa que está circulando traz o condão de dizer que está 

preservando direitos dos trabalhadores mais pobres. Ela não ataca privilégios, ela ataca os 

mais pobres. 

Nos próximos dias, nós vamos ter a oportunidade de fazer esse debate. Agora, pela exiguidade 

do tempo, vou citar apenas algumas questões. A proposta que foi apresentada como oficiosa 

reduz, em última instância, o valor da aposentadoria para quem vai se aposentar pelas regras 

novas, dificulta o acesso à aposentadoria para milhões e milhões de brasileiros e, para outros 

milhões de brasileiros, sequer permite que se aposentem. 

Estão dizendo que agora, com 15 anos de contribuição, o trabalhador vai poder se aposentar. 

A regra permite que o trabalhador que tenha 15 anos de contribuição e 65 anos de idade - se 

for mulher, precisa ter ao menos 60 anos de idade - se aposente. São justamente os 

trabalhadores mais pobres que não conseguem, ao longo de sua vida laboral, permanecer 

empregados sempre. Eles trabalham por um tempo, ficam desempregados, não contribuem; 

trabalham por outro tempo, ficam desempregados, não contribuem. Quando chegam à idade 

limite, eles têm pelo menos 15 anos de contribuição. Na regra atual, esses trabalhadores se 

aposentam ganhando 70% da média aritmética do que contribuíram. Inclusive, podem receber 

um valor um pouco maior se têm mais de 15 anos de contribuição. 

O que eles propõem para esses trabalhadores, mesmo na tal da proposta mitigada que agora 

estariam apresentando? Propõem que eles se aposentem com 60% da média. Então, vão 

diminuir o valor da aposentadoria do trabalhador mais pobre. Isso é combater privilégios? 

Chega a ser um acinte dizer que isso é combater privilégios. Quem trabalha no fundo de uma 

mina de carvão, por exemplo, terá que trabalhar até os 55 anos de idade e ter pelo menos 15 

anos de contribuição. Vai se aposentar ganhando 60% da média. Isso é combater privilégios? 

Sr. Presidente, na realidade, a proposta que o Governo tenta apresentar serve para enganar 

Deputados, a fim de que votem favoravelmente a essa reforma e achem que isso vai impedir 

que tenham desgaste na base. Mas eles vão ter desgaste na base deles, porque ela prejudica 

os trabalhadores. Essa proposta de reforma da Previdência visa tão somente adequar as 

despesas da Previdência à emenda do teto dos gastos, que congela os gastos primários da 

União. 

Nós temos que fazer esse debate, para que não seja aprovada essa proposta. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações a trabalhadores da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF pela 

realização de protesto em Recife, Capital do Estado de Pernambuco, contra a privatização da 

empresa. Mobilização da Frente Parlamentar em Defesa da CHESF em prol da aprovação, 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de parecer favorável a projeto de 

decreto legislativo sobre a obrigatoriedade da realização de consulta pública acerca de 

privatização de estatal. Atuação de centrais sindicais e movimentos populares contra a 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativa à reforma da 

Previdência Social. Matéria Centrais sindicais e movimentos convocam greve geral em todo o 

país em 5 de dezembro, de autoria de Júlia Dolce, publicada no site de notícias Brasil de Fato. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

gostaria que fossem considerados como lidos estes meus dois pronunciamentos. No primeiro, 

parabenizo os trabalhadores e os engenheiros da CHESF, todos os funcionários, pela grande 

mobilização feita na última sexta-feira em Recife. Reuniram lideranças do Nordeste inteiro, 

artistas e intelectuais em defesa do Nordeste, da CHESF e do Rio São Francisco. 

No segundo pronunciamento, trato da mobilização marcada para o dia 5, quando as centrais 

sindicais e a classe trabalhadora irão às ruas contra a reforma da Previdência. 

Eu queria dizer, Sr. Presidente, que estamos indo agora à CCJ, a Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania, onde está em pauta um dos projetos que trata desta questão, do crime 

que o Governo quer cometer contra o Nordeste, contra o Brasil, contra a soberania nacional: a 

privatização do Sistema ELETROBRAS, em especial a respeito da questão da CHESF para o 

Nordeste. 

É um absurdo, é uma vergonha o Governo querer vender por 20 bilhões de reais uma empresa 

que tem, de acordo com avaliação pessimista, um valor estimado de 400 bilhões. Essa 

empresa tem a receber, por ação judicial, 40 bilhões do Tesouro Nacional. Essa empresa tem 1 

bilhão de reais de lucro ao ano. Só um Governo que é covarde, só um Governo que nasce de 

um golpe, só um Governo que trai a Pátria brasileira, sem respeito ao povo brasileiro, sem 

respeito à Constituição, é capaz de cometer tamanho crime. 

Por isso, é fundamental a mobilização das forças progressistas do Nordeste, dos 

Governadores, da bancada federal, da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico 

Brasileiro, em especial da CHESF. 

Vamos defender mais uma vez o PDC, projeto de decreto legislativo, de autoria do grande 

Senador José Eduardo Dutra, aprovado no Senado ainda no Governo Fernando Henrique 

Cardoso, quando havia a ameaça de privatização - agora tramita na CCJ da Câmara dos 

Deputados -, para que só haja privatização após plebiscito em todos os Estados da Federação. 

Este Governo não escuta as ruas, este Governo não escuta o povo, este Governo nasceu para 

golpear o povo brasileiro. 

Na próxima sexta, haverá ato em defesa do Rio São Francisco, em Correntina, na Bahia, e em 

Propriá, no Estado de Sergipe. 
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Nós esperamos que as mobilizações que estão por vir e a greve geral possam reverter esse 

golpe continuado contra a soberania nacional, contra as empresas e contra os direitos do povo 

brasileiro. Exemplo disso agora é a reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, solicito que estes pronunciamentos sejam divulgados pelos órgãos de 

comunicação da Casa e no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço a V.Exa. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, a luta contra a privatização da CHESF e da 

ELETROBRAS continua em todo o Brasil. Em mais uma mobilização em protesto contra a 

privatização, as entidades dos trabalhadores da CHESF em Pernambuco reuniram, na sexta-

feira, artistas, Parlamentares e lideranças sindicais e populares em um show, em um manifesto 

em defesa das empresas. 

O evento sindical, cultural e popular reuniu mais de 3 mil servidores e militantes, mostrando a 

inquietação que o processo de privatização tem gerado, pois está sendo feito sem que haja 

sequer uma consulta à sociedade. Portanto, precisa haver a mobilização de todos. 

É bom que se entenda que o Governo, no caso da CHESF, está passando o controle acionário 

de uma empresa com um patrimônio de R$ 400 bilhões, aproximadamente, pela bagatela de 

R$ 20 bilhões, e ainda haverá financiamento público. Receberá um troco de R$ 40 bilhões de 

reais, relativos a um crédito que a empresa faz jus junto ao Tesouro Nacional. 

Isso é um verdadeiro negócio da China, até porque aquele país está investindo fortemente em 

energia em todo o mundo. 

Prestem atenção, os golpistas querem tirar o controle estatal brasileiro dessa empresa, que 

será controlada por uma empresa estatal chinesa. 

Há uma mobilização na Câmara, liderada pela Frente Parlamentar em Defesa da Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, considerando-se um parecer, na CCJ, a Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania, relativo a projeto decreto legislativo do então 

Senador José Eduardo Dutra, conterrâneo que muito nos honra. Ele estabelece a exigência de 

consulta pública para desestatização daquela empresa. O texto foi aprovado no Senado. Existe 

um parecer do Coordenador da Frente Parlamentar, ampliando a consulta para todas as 

empresas vinculadas à ELETROBRAS. Nosso esforço será pela votação da matéria, no 

plenário desta Casa, da maneira mais célere possível. 

Temos participado de todas as discussões sobre a privatização do setor elétrico e do de 

saneamento e água. Temos nos manifestado contra as privatizações que estão sendo 

capitaneadas pelo Governo Federal no caso do setor elétrico. Ele também tem forçado os 

Estados a venderem as empresas de água e saneamento. Tudo isso é realizado com o objetivo 

de fazer caixa, para que possa pagar as dívidas com os bancos e ficar de joelhos para o Banco 

Mundial e para corporações internacionais, principalmente as americanas. 

A nossa luta é uma só: defender a soberania nacional, ameaçada pela onda entreguista e 

fascista deste Governo, que tira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e de todo o povo. 
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Vamos incluir, na greve geral convocada para o dia 5 de dezembro contra a reforma da 

Previdência Social, a luta contra a entrega do patrimônio brasileiro às empresas privadas, 

sejam nacionais, sejam internacionais. 

Parabenizo todas as lideranças da Federação Nacional dos Urbanitários, os sindicatos dos 

trabalhadores do setor, de forma mais específica o Coletivo Nacional dos Urbanitários, as 

direções dos sindicatos dos diversos Estados. Saúdo o companheiro Sérgio Alves, Presidente 

do SINERGIA em Sergipe, e todos os que defendem um modelo de Nação em que o Estado 

seja promotor da justiça, da igualdade e da solidariedade entre os compatriotas. 

Obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o foco da mobilização é a luta contra a reforma de 

Previdência proposta pelo Governo golpista, que, na verdade, é comandado pelo mercado. 

Os golpistas estão tentando aprovar a proposta que desmonta a Previdência. Para isso, 

apresentaram uma versão "mais enxuta" da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 

2016. 

Sobre esse assunto, Sr. Presidente, foi publicada no Brasil de Fato matéria escrita pela 

jornalista Júlia Dolce, com edição de Vanessa Martina Silva, que queremos deixar registrado 

nos Anais da Casa. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Centrais sindicais e movimentos populares estão se mobilizando para realizar uma paralisação 

geral na próxima terça-feira (5). A greve nacional terá como principal pauta a defesa da 

Previdência Social e a luta contra a reforma que o governo golpista de Michel Temer (PMDB) 

vem tentando aprovar. 

A proposta de desmonte da Previdência deve ser votada na Câmara dos Deputados no dia 6 

de dezembro, em um nova versão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016. 

Considerada "mais enxuta" pelo governo do que o texto aprovado em maio por uma Comissão 

Especial, a nova reforma, apresentada no último dia 22 pelo relator e deputado Arthur Oliveira 

Maia (PPS-BA), é avaliada como tão prejudicial quanto a anterior pelas frentes oposicionistas. 

De acordo com Gilmar Mauro, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), os movimentos camponeses estarão mobilizados contra a 

perspectiva de mais um retrocesso para os trabalhadores brasileiros. 

"O MST, junto com outros movimentos sociais do campo, vai trabalhar em uma perspectiva de 

fechamento de rodovias e participação dos atos nas capitais. Nossa expectativa é que isso 

impacte de forma decisiva no Congresso Nacional, para tentar impedir que essa proposta seja 

levada a cabo. Seria mais uma derrota ao povo brasileiro. O governo está destruindo todas as 

conquistas históricas da classe trabalhadora, estamos retrocedendo para antes do período 

Vargas", afirmou. 

Entre os pontos mantidos da PEC original estão as regras de transição e as idades mínimas de 

aposentadoria no futuro. Para o servidor público, não há mudanças em relação ao parecer da 

comissão especial. Entre as medidas mais criticadas da proposta inicial está o fim da 
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peculiaridade da aposentadoria rural, que permite que trabalhadores rurais se aposentem com 

menor tempo de contribuição. Gilmar Mauro destaca que, com a mudança, milhões de 

trabalhadores não conseguiriam se aposentar. 

"O campesinato, em geral, começa a trabalhar muito cedo. Muitas pessoas no Brasil não 

conseguem ultrapassar os 55 anos de vida, então isso seria uma sentença de morte para 

milhões de trabalhadores", enfatizou. 

Já para a vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Carmen Helena Ferreira 

Foro, o prejuízo da reforma para as mulheres é um dos principais pontos a serem enfrentados. 

"Na atualidade, o único reconhecimento do Estado brasileiro sobre o fato de as mulheres 

trabalharem mais do que os homens, com a dupla jornada, é a Previdência, quando 

reconhecem que elas se aposentam 5 anos mais cedo", disse. 

As centrais sindicais pretendem realizar uma ampla mobilização nas bases para a paralisação 

do dia 5, com assembleias, atos e debates. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação do orador com anúncios do Governo Michel Temer sobre a votação da proposta 

de reforma da Previdência. Empenho do orador no aperfeiçoamento da matéria. 

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

estamos preocupados, porque o Governo está alardeando que quer colocar em votação na 

semana que vem a reforma da Previdência. Faz isso principalmente aquele que é o CEO do 

Governo, o Presidente da Câmara, o Deputado Rodrigo Maia. 

Na verdade, o Governo já reconheceu que perdeu a batalha em relação aos benefícios 

assistenciais, no caso da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, para aqueles que têm 

mais de 65 anos e ganham apenas 1 salário mínimo. Ele já perdeu também a batalhar em 

relação à aposentadoria rural. Agora tenta se agarrar a alguma coisa para sinalizar ao mercado 
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que está fazendo a reforma, mas se esquece de que o impedimento de cumulatividade de 

pensão e aposentadoria acima de 2 salários mínimos é uma excrescência também. 

Nós precisamos corrigir ainda outros pontos, como o da chamada regra de transição, e garantir 

a questão das atividades policiais. Estamos lutando para isso. 

Lembro que praga de aposentado pega! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de debate, pelos candidatos ao cargo de Presidente da República, sobre o 

modelo previdenciário brasileiro. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Michel Temer. 

________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar 

que nós estamos há menos de 10 meses das eleições. É importante que o debate sobre a 

reforma da Previdência ocorra, mas com base nos preceitos democráticos. É fundamental que 

os candidatos à Presidência da República possam debater o modelo previdenciário brasileiro, e 

esse modelo deve ser fruto de amplo debate com a sociedade e não de proposta de um 

Governo ilegítimo. 

Eu me posiciono contra essa reforma. Ela ataca apenas o lado da despesa, não considera a 

questão da receita, e também trata da idade mínima sem compreender a diversidade do País e 

as características específicas de cada profissão. 

Portanto, eu quero dizer que vamos votar contra essa minirreforma encaminhada a esta Casa 

pelo Governo Michel Temer. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Incoerência entre o uso de recursos públicos para campanhas publicitárias e o discurso do 

Governo Federal sobre a necessidade de redução dos gastos públicos. Repúdio à proposta de 

reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo, 

que fica a defender que é preciso fazer ajustes, economizar, arrecadar mais, pediu autorização 

para que ele pudesse gastar 99 milhões de reais em propaganda, e esta Casa deu essa 

autorização. Grande parte desse recurso está sendo utilizado numa campanha extraordinária 

que o Governo está fazendo para defender a reforma da Previdência. O centro da campanha é 

"não ao privilégio", e isso não corresponde à verdade dos fatos. 

Antes, quando o cidadão se aposentava, passava a receber 80% da média sobre as melhores 

contribuições. Agora o Governo quer utilizar 100% dos salários para estabelecer essa média. 

Isso já representa uma redução de 10% da aposentadoria do trabalhador. Vamos considerar 

um exemplo concreto, de uma pessoa que tenha trabalhado durante 8 anos recebendo 1.000 

reais, tenha trabalhado durante 12 anos recebendo 4.200 reais, tenha perdido o emprego, 

arrumado um novo e trabalhado durante 20 anos recebendo 3 mil reais. O cálculo atual é de 

80% sobre as melhores contribuições. Então, ele teria direito a uma aposentadoria de 3.450 

reais. Pela nova fórmula do Relator, a média vai ser sobre todas as contribuições, e isso causa 

uma redução de 490 reais. Então, ele passa a receber 2.960. 

Agora fica a pergunta: qual é o privilégio para esse cidadão, que trabalhou por 40 anos, teria 

uma aposentadoria de 3.450 reais, e vai passar a receber um valor menor? O Governo reduz 

essa aposentadoria em 10% e diz que está cortando privilégio? Que privilégio é esse? Então, 

não é verdade o que está sendo dito na propaganda. 

É verdade que o povo brasileiro não quer privilégio, mas existe uma enorme diferença entre o 

conteúdo real da proposta e a propaganda que está sendo apresentada. 

O mesmo ocorre quando ele diz: "Agora, quando o cidadão fizer 65 anos de idade e tiver 15 

anos de contribuição, ele terá direito à aposentadoria, não vai mais haver aquele aumento de 
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15 anos para 25 anos". Isso é verdade, mas ele não diz que, de acordo com a regra atual, o 

brasileiro que completar 65 anos de idade e tiver 15 anos de contribuição tem direito a uma 

aposentadoria correspondente a 70% da média das contribuições. Pela nova proposta, ele terá 

uma aposentadoria de 60% da média. Ou seja, estão diminuindo o valor da aposentadoria. Um 

cidadão que trabalhou tendo como referência o salário mínimo se aposentará, se a reforma for 

aprovada, recebendo 10% a menos. Isso não é cortar privilégio, Sr. Presidente, isso é reduzir o 

mínimo que o cidadão precisa para ter uma velhice respeitável. 

Por isso, a população brasileira precisa pressionar esta Casa para rejeitar essa proposta de 

arrocho que o Governo quer impor aos trabalhadores brasileiros, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alberto Fraga) - Muito obrigado, Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei 

Complementar nº 100, de 2011, sobre a possibilidade aos Municípios com disponibilidade de 

caixa de depósito de recursos em cooperativas de crédito. Indagação à Presidência sobre a 

concessão de audiência a representantes de entidades da sociedade civil, para debate sobre a 

votação da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Presidente, eu queria fazer um apelo a V.Exa. 

O PSOL está em obstrução, mesmo reconhecendo a importância das pequenas cooperativas 

de crédito. Há um ar de inconstitucionalidade, há eiva. 

As lideranças insistem em ter uma audiência com V.Exa. Nós sabemos da sua posição sobre a 

reforma da Previdência, mas seria importante, como Presidente do Poder, V.Exa. receber 

lideranças. São seis líderes, não é isso que está combinado? 
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Claro. Já combinei com o Deputado Chico. Pergunte ao 

Deputado Chico se não está combinado. 

O SR. PAULO FOLETTO - Sr. Presidente, quero encaminhar pelo PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Quando vem um carioca, eu fico com dificuldade de 

negar uma audiência. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES - E, aqui, estamos em obstrução. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à propaganda sobre a reforma da Previdência veiculada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

colegas Deputadas e Deputados, nós vamos precisar vir à tribuna diversas vezes e dar 

centenas de entrevistas para desmentir a propaganda falsa e enganosa que o Governo 

ilegítimo de Temer colocou nas televisões do Brasil com o dinheiro do trabalhador brasileiro, o 

que é grave. Essa propaganda falsa está sendo paga com dinheiro público, para vender uma 

reforma da Previdência que não é aquilo que diz a propaganda. 

Eu vou me pronunciar por partes, Deputado Ságuas Moraes. Vamos nos complementando em 

diversas falas. Primeiro, dizem lá na propaganda: "Para o senhor, não vai mudar nada". Eu 

quero dizer que, para todos os trabalhadores brasileiros que ganham mil reais, 2 mil reais, 3 mil 

reais, vai mudar muita coisa - para pior! Todas as aposentadorias terão o seu valor reduzido se 

essa proposta de Temer for aprovada. 

Não venham falar do velho discurso do caçador de marajás: "Ah, nós vamos reformar para 

combater o privilégio!" Sabem o que eles chamam de privilégio, Deputado Carlos Manato? 

Alguém que trabalhou por 30 anos, 40 anos e está prestes a se aposentar recebendo 2 mil 

reais. Se essa proposta deles passar, Deputado Leo de Brito, essa aposentadoria de 2 mil 

reais vai ser cortada em 20%, 30%, 40%, conforme a situação das contribuições feitas pelo 

cidadão ao longo da sua vida. Então, tirar 500 reais, 600 reais, 700 reais de quem vai ganhar 2 

mil reais é combater privilégio?! 
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Isso é, na verdade, tirar dinheiro de quem não tem, para garantir os privilégios que o Governo 

Temer aprova todos os dias aqui, como está tentando aprovar hoje, com uma anistia aos 

devedores do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. 

Em relação à forma de cálculo, eles dizem: "Não, mas agora são só 15 anos de contribuição". 

Sim, mas o trabalhador que tiver 15 anos de contribuição vai ter 40% de corte e, se não 

trabalhar até os 40 anos, terá um corte que varia de 5% a 40% no valor da sua aposentadoria, 

sem regra de transição! 

Senhoras e senhores que estão assistindo a esta sessão pela TV Câmara, vai acontecer o 

seguinte: se falta 1 mês para o senhor se aposentar, pelas regras atuais, depois de trabalhar 

durante 30 anos, 40 anos, o senhor está esperando uma aposentadoria de 2.500 reais. Se eles 

aprovarem essa antirreforma da Previdência, o senhor cai direto na nova fórmula de cálculo e, 

por uma diferença de 15 dias, pode ter a sua aposentadoria reduzida de 2.500 reais para 1.500 

reais. 

Outra coisa é a idade mínima. "Ah, 65 anos é razoável!" Sim, para um Deputado Federal, é 

razoável que seja 65 anos. No entanto, alguém imagina uma pessoa que trabalha na coleta de 

lixo correndo atrás de um caminhão ou um trabalhador da construção civil, que carrega saco de 

cimento de 50 quilos, trabalhando até os 65 anos? Não é aceitável essa antirreforma que 

querem aprovar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação da subemenda substitutiva global oferecida pelo Relator 

da Comissão de Finanças e Tributação ao Projeto de Lei Complementar nº 100, de 2011, sobre 

a possibilidade aos Municípios com disponibilidade de caixa de depósito de recursos em 

cooperativas de crédito.  

________________________________________ 
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A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o 

PCdoB orienta o voto "sim". 

O PCdoB considera que essa é uma das medidas que democratiza o acesso ao crédito. Este 

País precisa, cada vez mais, sair das amarras do sistema financeiro, do rentismo dos grandes 

bancos e possibilitar às pequenas cidades, aos seus cidadãos, às prefeituras o acesso ao 

crédito.  

Evidentemente, essa subemenda corrige uma pequena ameaça de risco que estava contida e 

considera que essa é uma decisiva medida de apoio aos Municípios. 

O PCdoB continuará, depois desta votação, numa obstrução contra a reforma da Previdência, 

Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação em separado da 

Emenda nº 6, apresentada ao Projeto de Lei nº 9.086, de 2017, apresentada ao Projeto de Lei 

nº 9.086, de 2017, que dispõe a Política Nacional de Biocombustíveis - RenovaBio. 

Posicionamento contrário à proposta de reforma previdenciária. Retirada do requerimento de 

destaque. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu vou falar aqui do 

nosso destaque, mas gostaria que V.Exa. ouvisse.  

Esta matéria que está sendo tratada aqui, além da discussão sobre a não emissão de gases e 

a questão do biocombustível, que são importantes, tem que estabelecer também a 

necessidade de que a pessoa que vai receber pela diminuição da emissão de gases comprove 

isso. Se uma pessoa vai receber recursos pela diminuição da emissão de gás carbônico, mas 

como se vai comprovar isso? Por essa razão nós indicamos essa emenda, Sr. Presidente, e 

fizemos este destaque.  

Por já haver uma grande discussão sobre o tema, achamos importante, Sr. Presidente, 

aproveitando o nosso tempo, levantar questões sobre a reforma da Previdência.  
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Saiu uma portaria, uma manifestação da Receita Federal, dizendo que o trabalhador que 

trabalhar intermitentemente e ganhar menos que o salário mínimo vai ter que fazer uma 

complementação da contribuição para poder ter a possibilidade de aposentadoria.  

Só mesmo um governo que não tem compromisso com a população, não tem compromisso 

com os trabalhadores pode propor tamanho absurdo. Primeiro, ganhar menos do que o salário 

mínimo é inconstitucional; segundo, querer que o trabalhador reponha a parte que, por ora, não 

tenha recebido...  

Sr. Presidente, nós queremos realmente nos posicionar, como já temos feito, contra a proposta 

do Governo para reforma da Previdência, exatamente por ser mais um crime contra os 

trabalhadores e as trabalhadoras do nosso País.  

Sr. Presidente, em relação a esta matéria, nós vamos encaminhar pela retirada do destaque.  

Obrigado. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de destaque de preferência para votação do 

texto original da Proposta de Emenda à Constituição nº 212, de 2016, sobre a instituição de 

novo regime especial de pagamento de precatórios. Contrariedade à votação de medida 

provisória relativa à concessão de isenção fiscal a multinacionais do ramo do petróleo. Anúncio 

de obstrução da votação da matéria pelo PSOL. Crítica do partido à proposta de reforma da 

Previdência. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Primeiro, quero dizer que a 

preferência para o texto do Senado é exatamente no sentido de atender àquilo que foi 

apresentado como argumentos pela Confederação Nacional de Municípios. Esta é a nossa 

expectativa: ampliar esta discussão e esperar que o Relator da matéria esteja presente na 

Câmara dos Deputados para que possa inclusive explicitar seus argumentos. 

Mas quero ir na linha do que disse o Deputado Edmilson Rodrigues. A base do Governo está 

defendendo uma medida provisória que dá isenção a multinacionais do petróleo no valor de 1 

trilhão de reais. Aí V.Exas. contestam dizem que não é 1 trilhão de reais. 
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Mesmo que fossem bilhões de reais, e não 1 trilhão de reais, V.Exas. acham que isso é certo? 

Acham que isso é correto? V.Exas. conhecem o balanço dessas empresas operadoras de 

petróleo? E aí querem colocar a culpa nas mazelas brasileiras e naquilo que V.Exas. dizem 

que é o déficit da Previdência pública, no servidor público e naqueles que têm os menores 

rendimentos. 

Eu pergunto, e infelizmente não obtenho resposta neste plenário: é certo que quem ganhe 

menos do que um salário mínimo com trabalho intermitente tenha, como foi anunciado, que 

contribuir com 8% para a Seguridade Social, para o INSS? Estou falando de 8% sobre o salário 

de quem ganha menos do que o mínimo! Quanto menos a pessoa ganhar, mais ela vai ter que 

contribuir. 

Vejam que contradição: a contribuição se dá na diferença estabelecida entre o rendimento da 

pessoa e o salário mínimo. Se ela ganha menos, a diferença logicamente vai ser maior, e a 

contribuição previdenciária vai ser maior. Mas, ao mesmo tempo em que fazem isso em relação 

a quem nada tem ou muito pouco tem - e colocam a responsabilidade dessas mazelas nos 

servidores públicos -, apresentam uma medida provisória que garante isenções, garantias 

tributárias, para as multinacionais do petróleo, no valor de um trilhão de reais! E não têm 

vergonha de fazer isso! 

Eu gostaria muito de subir a esta tribuna e não me indignar. Mas isso cada vez mais se torna 

impossível. Infelizmente, boa parte da base de sustentação do Governo Michel Temer não está 

preocupada com o que dizem as ruas, pelo menos por enquanto. Quando chegar a eleição de 

2018, ou quando se ampliarem as mobilizações populares, com o povo dizendo 

categoricamente "não" a esse tipo de ação e espoliação, eu quero ver como aqueles que fazem 

a defesa e a sustentação do programa desse Governo vão ficar. 

Ficam discutindo Ministério para A, Ministério para B, mas não discutem a situação real vivida 

pela maioria do povo brasileiro. Vamos obstruir, Deputado Edmilson, Deputada Erundina, 

Deputado Ivan, com o máximo das nossas forças a discussão dessa medida provisória. 

Aqueles que votarem para dar isenção para operadoras de petróleo no valor de 1 trilhão de 

reais vão ter que explicar para a maioria dos brasileiros como querem retirar de quem ganha 

menos do que um salário mínimo, exigindo contribuição previdenciária de 8%. Sabem qual é o 

nome disso? O nome disso é covardia institucional. 

É por esse motivo que a bancada do PSOL está em obstrução, já trabalhando contra a medida 

provisória da entrega do petróleo e contra o desmonte da Previdência, que V.Exas. chamam de 

reforma, mas é um desmonte. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Manifestação de regozijo pelo entendimento alcançado pelo Plenário na deliberação de 

matérias de interesse do País. Expectativa quanto à condução do debate na Casa em torno 

das alterações propostas pelo Governo Federal para a reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

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

honra usar a palavra sob a sua direção.  

Sras. e Srs. Parlamentares, neste pouco tempo de 1 minuto, quero apenas fazer um registro. 

Eu queria valorizar a sessão que realizamos ontem nesta Casa. Foram matérias importantes. 

Houve pouca obstrução e um entendimento quase que unânime sobre um conjunto de matérias 

de interesse nacional. 

A nossa participação, a da nossa bancada do PDT, como sempre procurou o equilíbrio, mas 

não abrindo mão das nossas convicções. Tivemos a oportunidade ontem de falar bastante 

sobre o cooperativismo, a visão que temos sobre esse tipo associativo, sobre a injustiça do 

pacto federativo, que é uma constante, e a valorização do municipalismo. Pudemos valorizar as 

decisões que tomamos, indo ao encontro desses valores e desses princípios. 

Eu queria também dizer que entendo ser importante que conquistemos uma racionalidade com 

relação a este que o debate prioritário e sobre o qual há uma expectativa, a reforma da 

Previdência. Que possamos ainda durante este ano legislativo realizá-la, nesses poucos dias 

que temos para o encerramento das atividades do ano.  

Acho muito importante que as lideranças - lideradas, é claro, pelo Presidente da Casa - 

possam sinalizar sobre a viabilidade, a possibilidade, a forma de encaminhamento do debate, 

se realmente as alterações introduzidas na proposta patrocinada pelo Governo vão melhorar o 

projeto e vão contribuir para que tenhamos um novo caminho para a Previdência nacional. 

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

pronunciamento de V.Exa. no programa A Voz do Brasil. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Crítica à atuação do Governo Federal e de seus aliados voltada à aprovação da reforma 

previdenciária. Encontro de representantes de centrais sindicais com o Presidente da Casa, 

Deputado Rodrigo Maia, para apresentação de pedido de retirada da matéria de pauta. 

________________________________________ 

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

este Governo golpista tenta aprovar a qualquer custo a reforma da Previdência, distribuindo 

cargos, distribuindo Ministérios, comprando Deputados desta Casa. Comete esse crime contra 

o povo brasileiro, contra os trabalhadores do campo e da cidade, contra aqueles que produzem 

a riqueza deste País. Quem está pagando o pato por esse golpe são os trabalhadores. 

Hoje à tarde, o Presidente da Câmara, o Deputado Rodrigo Maia, do DEM, vai receber seis 

centrais sindicais. Essas centrais vão pedir ao Presidente desta Casa, aliado de Michel Temer, 

que retire de pauta o projeto sobre a reforma da Previdência. 

Essa proposta não faz bem a quase ninguém. Nós precisamos olhar com carinho para os 

nossos trabalhadores. Onde já se viu um trabalhador que não ganha nem o salário mínimo ter 

que contribuir para a Previdência? Enquanto isso, com altos salários, fazem festa nesta Nação. 

O Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e inclusive esta Câmara 

fazem festa com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte, e os trabalhadores que estão 

na parte de baixo da pirâmide têm que pagar a conta. 

Espero que haja a retirada de pauta desse projeto, que comete um crime contra os 

trabalhadores. Se o projeto sobre a reforma da Previdência for colocado em pauta, meu voto 

será "não". 

Sr. Presidente, gostaria que este pronunciamento fosse considerado como lido, bem como 

divulgado no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, servidores desta Casa, o Presidente ilegítimo e golpista Michel 

Temer segue o caminho de tentar convencer Parlamentares a votar favoravelmente à reforma 

da Previdência, que afetará literalmente os mais pobres. A receita é sempre a mesma: 

Ministérios e cargos para os aliados e liberação de recursos para as bases dos Parlamentares 

aliados ao Governo. 

O Presidente da Câmara receberá hoje as centrais sindicais e ouvirá delas o pedido para que 

retire de pauta o projeto sobre esse tema, pois não há clima para se discutir uma proposta, que 

vai impactar fortemente a vida das pessoas, enviada por um Governo que detém 97% de 

rejeição popular. 

É preciso que esse debate aconteça por ocasião das próximas eleições. Os candidatos vão se 

comprometer ou não a fazer essa reforma e vão dar à população o direito de escolher o que 

quer. Quando se votou em Dilma Rousseff, isso não foi estabelecido em programa de governo. 

Isso está sendo colocado em prática porque houve um golpe parlamentar neste País. Só 
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através de golpe se implantam politicas tão nefastas como essas que estão sendo feitas pelo 

atual Governo. 

Queremos que o Presidente da Câmara, o Deputado Rodrigo Maia, após ouvir a representação 

dos trabalhadores, retire de uma vez esse projeto, pois o debate que está sendo feito é 

pautado nos interesses dos grandes, em detrimento dos pequenos deste País. O povo pobre é 

que está pagando a conta dos grandes sonegadores e devedores brasileiros. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades de 

exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural e a instituição de 

regime tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. Necessidade de realização da reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. MAIA FILHO (Bloco/PP-PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

estimados Deputados e Deputadas, às vezes nos perguntamos até onde o Governo deve ou 

pode interferir no mercado, se nós deveríamos deixar o mercado trabalhar com as suas 

próprias regras. Mas o Governo sempre deve interferir quando se trata de fazer a questão 

social se sobressair. 

Neste caso, nós ficamos aqui avaliando o debate com o receio, Sr. Presidente, de que as 

opiniões possam mudar de acordo com quem esteja governando o Brasil. 

Eu analisei essa medida provisória, conversei com o Relator, o Deputado Julio Lopes, e não 

consegui enxergar um ponto negativo nela. Essa medida provisória estimula o crescimento da 

indústria petrolífera brasileira e a geração de empregos, desonera o mercado nacional, não 

apenas as importações. Com a simplificação proposta, vai acabar o drawback, regime em que 

o empreendedor tinha que importar insumos e, 5 anos depois, simular sua reexportação. Isso 

vai acabar. 
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O aumento do interesse dos empresários empreendedores pelos leilões é o estímulo que o 

Governo dá ao mercado para aumentar a nossa competitividade. Nós vivemos num mundo 

globalizado, e o Brasil tem que se adaptar às regras da globalização. Nós temos que ter um 

mercado competitivo. 

O Governo aqui apresenta uma medida provisória de desoneração, para permitir o aumento da 

produção e melhorar as condições das empresas que querem assim proceder. Eu não entendo 

por que fazer oposição, a não ser que ela for uma oposição mais política do que 

eminentemente técnica. 

É dessa forma que os progressistas entendem essa medida provisória. Eu gostaria que as 

pessoas entendessem da mesma forma. O Governo está abrindo mão de arrecadar para poder 

produzir mais e produzir melhor, até porque, estimado Deputado Julio Lopes, com esse 

incentivo, as empresas, que hoje já são as maiores interessadas, comprarão efetivamente 

novos equipamentos, novas tecnologias, melhorando a produtividade da nossa empresa 

petrolífera. Sr. Presidente, é assim que nós entendemos essa proposta. Não poderia ser de 

outra forma. 

Já finalizando o meu tempo de Liderança, quero dizer que me encontrei com um funcionário 

público - falando com alguns colegas ali atrás, lembrei-me dessa conversa - que entendia, que 

conhecia os problemas do Brasil. Ele não era como aquelas pessoas que vêm com um 

discurso fácil e que dizem assim: "Olha, se acabarem com a roubalheira dos políticos, não 

haverá necessidade de reforma da Previdência". Trata-se de uma pessoa que entende que o 

Brasil tem um déficit nominal, tem um déficit na Previdência, e que, se nós não tomarmos uma 

providência aqui, as consequências serão sentidas exatamente pelos aposentados. 

E esse funcionário público me disse assim: "Eu duvido muito, Deputado, que vocês vão aprovar 

a reforma da Previdência". Eu lhe perguntei por quê, e ele respondeu: "Porque a maioria dos 

Parlamentares brasileiros só está pensando nas eleições. Eles sabem da necessidade de 

reformar a Previdência, mas sabem que, dessa forma, poderão desagradar os seus eleitores. E 

eles não têm o sentimento nacionalista de votar a favor do Brasil". 

Por isso, eu digo a V.Exa., Líder Baleia Rossi, que defende a reforma da Previdência: se o 

Governo atual não conseguir aprovar pelo menos a idade mínima de 65 anos - é a utilizada na 

maioria ou em quase todos os países desenvolvidos do mundo, nos países que têm uma 

economia sólida - e o seu PMDB vier a ser da Oposição, eu não queria que ele ficasse contra a 

reforma da Previdência, como partidos que hoje defendem a reforma mas eram contrários a ela 

quando dos Governos do Presidente Lula e da Presidente Dilma. 

Nós precisamos ter um voto de responsabilidade. Ninguém pode questionar a situação 

demográfica do Brasil; ninguém pode questionar a necessidade da reforma. Se não for feita 

agora, vai ser feita à grega, vai ser uma reforma de urgência e emergência. 

Aí nós começamos a nos perguntar: será que o Congresso Nacional vai ajudar ou vai 

atrapalhar o Brasil? Pode ser que, num momento de oba-oba, seja bom para nós colocar em 

nossas redes sociais que estamos contra a reforma da Previdência. Mas, quando chegarem as 

consequências disso para a situação fiscal do Brasil e for obrigatório rebaixar o valor das 

aposentadorias, fazer cortes, será que aqueles Parlamentares que fizeram oba-oba contra a 

reforma da Previdência vão ter coragem de dizer: "Eu fui responsável por essa crise instalada 

no Brasil, porque eu me acovardei e não tive coragem de votar a favor daquela reforma, que 

era imperativa"? (Manifestação no plenário.) 
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Às pessoas que andam falando da proposta, eu queria dizer com muita tranquilidade que esta 

reforma envolve também um sacrifício social, porque tira o Benefício da Prestação Continuada 

- BPC e benefícios dos trabalhadores rurais. O que nós estamos querendo é apenas uma 

reforma que não tire o horizonte, que está bem curto, do Brasil. 

Digo aos Parlamentares que não gostaram do meu discurso que o problema da Previdência 

não é só do Governo Federal, é também dos Estados e Municípios de V.Exas. E nós vamos ter 

uma eleição em 2018. Se o Governo que o lado de lá estiver apoiando propor a reforma da 

Previdência, eu estarei aqui pronto para votar a favor do Brasil, porque nós temos que agir aqui 

com responsabilidade, com bom senso, pelo Brasil, pelo nosso povo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 
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Sumário 

Protesto contra a reforma da Previdência Social. Reivindicação ao Governador do Estado de 

São Paulo de nomeação e posse de policiais civis aprovados em concurso público. Negligência 

do Governador Geraldo Alckmin com as áreas de segurança pública e de saúde. 

________________________________________ 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Aí fiquei sem assunto, Sr. 

Presidente. (Risos.) 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara, em primeiro 

lugar, quero dizer que, apesar da expectativa da votação da reforma da Previdência, todos os 

setores da sociedade já acordaram para essa farsa governamental. 

Ontem tivemos alguns anúncios de que haveria uma composição em relação à flexibilização 

das aposentadorias e pensões de policiais federais, policiais civis. Mas, se não houver uma 

ampla modificação, o meu voto eles não terão e, tenho certeza, nem o da maioria dos 

Parlamentares, que não se deixarão seduzir para massacrar os servidores. 

E até agora não foram incluídos agentes penitenciários, guardas municipais, que exercem 

atividade de risco, agentes de escolta e vigilância, agentes socioeducativos, em nenhuma 

proposta. Então, aqueles que estão achando que vão nos seduzir com qualquer proposta 

podem tirar o cavalo da chuva. 



 

1942 
 

Não posso deixar de lembrar o que faz mal para o País, o verdadeiro "Malckmin". Em 21 de 

novembro, o Governo de São Paulo, através do Governador "Malckmin", anunciou que 

empossaria 1.240 policiais civis, de um concurso realizado em 2013, há mais de 4 anos. 

Duzentos e oitenta e um dos aprovados não compareceram, foram para outras atividades, etc. 

Desses 959 que compareceram, 186 já eram policiais civis, só mudaram de uma carreira para 

outra. Então, foram empossados 773, mas continua no site do Governo do Estado a mentira de 

que empossou 1.240. Foram 40% a menos. 

Quero lembrar que ainda temos 2.055 concursados para a Polícia Técnico-Científica, em 2013, 

que não foram chamados. O Governador continua mentindo à população, dizendo que está 

provendo segurança. Só nesse ato de posse, já está estampada a mentira: 40% do efetivo a 

menos. Continuam as delegacias fechadas, sem polícia técnico-científica. São Paulo na... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pode completar, Deputado. 

O SR. MAJOR OLIMPIO - Agradeço, Presidente. 

Quero lembrar à população brasileira o perigo que "Malckmin" representa para a sociedade 

paulista, e pode representar para a sociedade brasileira. Essa mentira em relação a efetivo das 

polícias, a tragédia que está acontecendo para a população de São Paulo, para os servidores 

pode se alastrar perigosamete para o País. 

Nós vamos continuar aqui denunciando essas falsidades não só na área de segurança. Na 

área da saúde, foi fechada a maternidade do Hospital Universitário, que atende à comunidade 

de São Remo, todo o Butantã. Meio milhão de pessoas ficaram sem atendimento. 

Esse é "Malckmin", o pior político brasileiro! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG intitulada Governo Temer 

mente sobre a reforma da Previdência. Crítica à Medida Provisória nº 795, de 2017, relativa ao 

tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo 

ou de gás natural e à instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

Posicionamento contrário à votação da medida provisória. 

________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, é claro que nós vamos votar a favor da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 212, de 2016, uma demanda dos Prefeitos e Prefeitas, do municipalismo 

brasileiro. Apenas estamos ganhando tempo, nesta prorrogação da sessão por 1 hora, sem 

prejudicar a votação da PEC 212/16. Vamos votar a favor dela. 

Aproveito para homenagear a ex-Deputada Moema Gramacho, hoje Prefeita de Lauro de 

Freitas, na Bahia, que comandou, na semana passada, uma articulação envolvendo Prefeitos e 

Prefeitas, e nos pediu que, em reunião do Colégio de Líderes, acordássemos a votação dessa 

matéria. E vamos votar, a Minoria e partidos de Oposição, unidos, no mérito, a favor da PEC 

212/16. 

Sr. Presidente, o objeto do meu discurso é sobre a Medida Provisória nº 797, de 2017. Mas, 

antes, peço para deixar consignada na ata dos trabalhos, que passarei ao Departamento de 

Taquigrafia, nota da CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Agricultura, das FETAGs - Federação dos Trabalhadores na Agricultura e dos STTRs - 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Brasil inteiro, sob o título O Governo 

mente sobre a reforma da Previdência. Essa nota eu peço que seja registrada nos Anais da 

Casa para que não haja dúvidas sobre o posicionamento da CONTAG, o compromisso que tem 

de, ao lado das centrais sindicais, no próximo dia 5, aderir à paralisação nacional como forma 

de dizermos a este Congresso que não apenas vamos votar nem aceitar a votação da PEC da 

Previdência. 

Portanto, passo às mãos da Assessoria Legislativa para que possa consignar esta nota no meu 

pronunciamento e divulga-la em todos os órgãos de comunicação da nossa Casa. 

Mas, Sr. Presidente, daqui a pouco mais de 40 minutos, provavelmente, entraremos em 

discussão da MP 795/17, que o Governo quer votar de qualquer jeito. Evidentemente, vamos 

fazer a essa matéria a mais forte obstrução, talvez muito forte e muito exagerada, para não 

permitir sua votação na noite de hoje, conforme orientação já do Presidente da Casa. 

Por qual razão, Sras. e Srs. Parlamentares? Eu não sei o que pensa esse Governo brasileiro, 

mas qualquer País do mundo entende que o setor de energia, gás e petróleo é estratégico para 

qualquer nação do mundo, até do ponto de vista da segurança nacional. Esse setor é 

estratégico do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança nacional e do ponto 

de vista político, da proteção de cada País. 

Nem mesmo o Presidente norte-americano Ronald Reagan, um dos mais liberais que os 

Estados Unidos tiveram, aceitou entregar parte desse setor estratégico da economia americana 

às empresas multinacionais. 

O que está fazendo o atual Governo brasileiro? Está, definitivamente, abrindo para as grandes 

petroleiras do mundo todo o setor de petróleo. Já abriu com relação ao pré-sal, com os leilões, 
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já retirou da PETROBRAS a essencialidade e a garantia de participação especial e majoritária 

na exploração dos campos do pré-sal. 

O que quer fazer o Governo brasileiro, Sras. e Srs. Parlamentares, trabalhadores do Brasil, 

País que nos assiste neste momento? O que o Governo brasileiro está dizendo com a MP 

795/17? "Vocês que vão explorar o petróleo brasileiro, vocês vão receber" - vou falar bem 

didaticamente - "isenções tributárias para operarem, comprarem o que quiserem lá fora para 

atuarem na exploração do petróleo no Brasil". 

A política, portanto, de conteúdo nacional, deve ser definida. Todos os mais modernos liberais 

do mundo defendem a política de conteúdo nacional. Essa proteção nacional do Brasil, essa 

política de conteúdo nacional, que foi criada no Governo da Presidenta Dilma Rousseff, é que 

faz com que fortaleçamos o mercado interno, a geração de emprego e de oportunidade para 

todos os setores da economia brasileira. 

O que o atual Governo brasileiro está dizendo? "A partir de agora vocês não cumprirão mais 

nenhuma exigência na compra de equipamento das fornecedoras brasileiras". Arrebenta com a 

política de conteúdo nacional, de conteúdo local e com as empresas nacionais. Como é que 

esse Governo fala em geração de emprego, de renda e em retomada do crescimento se 

comete esse desatino de rasgar a lei brasileira, que é muito forte - todo mundo votou 

favoravelmente à política de conteúdo nacional -, para dar essa isenção, que, segundo cálculos 

de técnicos da Casa, trará nos próximos anos prejuízo em torno de 1 trilhão - vou repetir: um 

trilhão - de reais, que o Governo brasileiro vai deixar de arrecadar por conta dessas isenções 

tributárias para os setores importadores. 

Como, e me dirijo especialmente à base do Governo, vamos aceitar isso? Não precisa ser de 

esquerda para ser contra essa medida provisória. Basta analisar seu significado do ponto de 

vista do conteúdo nacional, de proteção da indústria nacional, de tudo aquilo que é produzido 

no Brasil. 

Nós não podemos, evidentemente, permitir que ela seja aprovada porque faz uma ampliação 

sem critério, Deputado Vicente Candido - sem critério! -, entregando tudo do Brasil a essas 

grandes petrolíferas do mundo. Amplia completamente o Regime Aduaneiro Especial de 

Exportação e desonera a tributação. Não há mais dedução do Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica nem Contribuição Social sobre o Lucro Líquido nem nada. 

O Governo está dizendo: "Façam o que quiserem, entregamos aqui o Brasil a vocês, para 

explorarem o que quiserem". E, mais do que isso, na medida provisória, Deputado Ariosto 

Holanda, do meu Ceará, profundo conhecedor da matéria, o que está dizendo o Governo? 

"Vocês estão isentos, não precisam mais ser tributados em nada, podem explorar o que 

quiserem. Não há mais tributação sobre nada. Tragam lá de fora tudo para o Brasil, porque 

vocês não serão tributados em nada". 

É esse o Governo que defende o interesse nacional? Esta Câmara não pode aprovar essa 

medida provisória, porque é lesiva ao interesse nacional, arrebenta a indústria nacional, 

arrebenta as possibilidades de retomada do crescimento, porque, cada vez mais, a indústria 

nacional vai se decompondo em função da entrega indiscriminada das nossas riquezas, por 

esse Governo, às grandes exploradoras de petróleo do mundo. 

Toda a imprensa divulgou o que fez o Governo do Reino Unido para obrigar o Governo 

brasileiro a se entregar, sem qualquer soberania, sem qualquer nada, sem qualquer exigência, 

às grandes petroleiras do mundo. Não se faz desenvolvimento econômico dessa natureza, com 
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essa matriz. Mesmo aqueles que defendem o liberalismo econômico não podem concordar 

com esse tipo de lei que nós estamos prestes a votar aqui nesta Casa. 

Estão entregando tudo! Já entregaram o pré-sal e agora estão dizendo que vão isentá-los de 

qualquer tributação. Portanto, o Governo vai deixar de arrecadar 1 trilhão de reais nos 

próximos anos. É verdade que pode até haver alguém que conteste isso, mas nós não 

podemos aceitar. Não queremos que essa medida provisória seja votada, porque ela precisa 

de um debate maior na sociedade brasileira e no Parlamento brasileiro. 

Votar essa medida provisória hoje é mais um duro golpe na soberania nacional. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

O Governo Mente sobre a Reforma da Previdência 

O governo, outra vez, tenta enganar a sociedade com o discurso demagógico de que não vai 

alterar as regras da previdência rural. 

O novo texto deixa claro que: 

•  os agricultores e agricultoras familiares somente poderão se aposentar mediante a 

comprovação de 15 anos de contribuição mensal.A intenção é abrir as portas para exigir dos 

agricultores e agricultoras familiares contribuição previdenciária mensal, com valor mínimo pré-

fixado para cada membro da família. A proposta restringe a garantia de que será respeitada a 

capacidade contributiva do agricultor e agricultora familiar para garantir a proteção 

previdenciária sua e da família. 

A Constituição de 1988 assegurou a contribuição dos segurados especiais com base na 

comercialização de sua produção, respeitando assim, a realidade do campo e as incertezas 

enfrentadas pelos produtores rurais, como secas, enchentes, preços baixos de 

comercialização, que muitas vezes os impedem de conseguir renda monetária com 

regularidade. Exigir que os mesmos efetuem contribuição mensal para a previdência significa 

exclusão da grande maioria. 

•  os trabalhadores assalariados e assalariadas rurais terão que se aposentar com a mesma 

idade que os urbanos (65 anos para homens, 62 anos para mulheres).A proposta eleva a idade 

de aposentadoria para os assalariados e assalariadas rurais condenando-os à própria sorte 

para, quem sabe algum dia, conseguirem ter acesso à aposentadoria. Se já é difícil de 

comprovar o tempo de trabalho pela descontinuidade dos contratos e a alta informalidade, 

imagina a aposentadoria de um cortador de cana aos 60 anos de idade, com acréscimo de 

mais 5 anos à idade para requerimento do benefício. 

•  com base no aumento da expectativa de vida, a idade mínima para aposentadoria, inclusive 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, será elevada pelo governo por meio de lei ordinária.O 

aumento da expectativa de vida não significa capacidade laboral, principalmente na área rural 

onde o trabalho é penoso, exercido sob sol e chuva. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - 

CONTAG é contrária à Reforma da Previdência Social apresentada pelo Governo com base na 

Emenda Aglutinativa Global à Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287-A/2016. 

A CONTAG defende: 
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•  a manutenção da contribuição previdenciária dos agricultores familiares com base na venda 

da produção, beneficiando a família, conforme determina o artigo 195, § 8°, da Constituição 

Federal. 

•  aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (assalariados, assalariadas, 

agricultores e agricultoras familiares) aos 60 anos para homens e 55 para mulheres; 

•  manutenção explícita da comprovação de atividade rural para o acesso aos benefícios 

previdenciários rurais.A CONTAG reafirma o seu posicionamento de que não pactua com essa 

lógica perversa de se querer fazer o ajuste fiscal do Estado brasileiro à custa da população 

mais pobre. Ademais, o relatório final de CPI da Previdência, aprovado inclusive pela bancada 

governista, indica que não há déficit da Previdência Social e, sim, problemas de gestão e mal 

uso do dinheiro. 

Estamos mobilizados e na luta por uma previdência social justa e inclusiva. Os trabalhadores e 

trabalhadoras não aceitam pagar essa conta. 

Brasília/DF, 28 de novembro de 2017. Direção da CONTAG 

 

________________________________________ 
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Mobilização de movimentos sociais na Câmara dos Deputados contra a votação da Proposta 

de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativa à reforma previdenciária. Crítica à 

utilização, pelo Governo Michel Temer, de publicidade para tentativa de convencimento da 

população sobre a necessidade de aprovação da matéria em razão de existência de déficit na 

Previdência Social. Conclamação à população para participação em mobilização contra a 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, estou agradecida ao meu Líder por me permitir ocupar o tempo de 

Liderança do Partido dos Trabalhadores para dizer que os movimentos sociais continuam 

visitando esta Casa, preocupados com a reforma da Previdência. 

Ontem, tivemos uma grande manifestação. No dia 5, teremos outra. Hoje, na Comissão de 

Seguridade Social e Família, recebemos instituições que buscaram orientar os Srs. 

Parlamentares sobre as perdas acumuladas que os beneficiários estão sofrendo devido à 
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reforma trabalhista, que empobreceu e está empobrecendo os trabalhadores e trabalhadoras 

deste País e os beneficiários da Previdência. 

Vimos que a luta pelo princípio de confiança na Previdência não para. Não para porque 

sentimos que o Governo ilegítimo golpista Temer quebra o pacto social, causando prejuízo aos 

direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, dos beneficiários, dos professores, dos servidores 

públicos, da polícia - nós precisamos da força policial para garantir, junto às demais ações, a 

segurança do povo brasileiro. 

Nesta Casa, temos dito que a reforma previdenciária não vai passar. Mas sabemos, pelos 

bastidores, que já começam alguns entendimentos para que a matéria se torne uma colcha de 

retalhos e se viabilize sua votação neste plenário. 

Nós estamos acompanhando, porque a Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, 

não só interessa à Previdência, mas principalmente àqueles que serão incluídos como 

beneficiários, na medida em que aumenta consideravelmente o número de desempregados. E 

é preciso aumentar também a assistência. 

Nós vemos o Governo mudando as regras do jogo para beneficiar quem? Aqueles que detêm 

neste País o setor empresarial e financeiro, que não gostam do povo brasileiro e que retiram 

dele uma previdência segura pública para colocá-los na previdência privada. 

Nós estamos ouvindo e vendo que continuam as propagandas mentirosas do Governo. E nós 

nem sequer sabemos quanto ele está gastando com elas para enganar o povo, dizendo que a 

Previdência é deficitária. Mas nós estamos ouvindo e vendo também que a Previdência é 

motivo de preocupação da maioria dos Deputados e Deputadas nesta Casa, 

independentemente de serem Situação ou Oposição. 

Ninguém imagina que o Presidente ilegítimo Temer cria na sua propaganda o medo, o terror, 

para vender facilidade e atender ao mercado, que é quem, neste momento, manda no País. 

Querem retirar direitos e convencer que é deficitária a Previdência Social. Eu fiquei 

imaginando, quando pude ler o resultado da CPI da Previdência, do Senado Federal: o que 

comprovou seu relatório? O Governo manipulou dados e cálculos para enganar e dizer que não 

é culpa da sonegação o fato de a Previdência estar deficitária, é culpa dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, que têm direitos. Imaginem dizer uma coisa dessas! 

E o que diz o relatório da CPI? Que as informações manipuladas forjam uma situação artificial 

grave com o objetivo de acabar com a previdência pública - acabar com a previdência pública! 

O relatório diz que houve erros e fraudes em pagamentos de benefícios. O Governo, ao invés 

de fiscalizar, de ir à fonte que sonega, quer ir ao salário reduzido do trabalhador, agora com o 

trabalho intermitente. 

Tenho repetido que os trabalhadores e as trabalhadoras deste País, com esse Governo que aí 

está, não só perdem direitos, mas também a dignidade, a honradez de poder, com o suor de 

seu trabalho, sustentar sua família. 

É duro vermos um botijão de gás a quase 75 reais. O que é isso? Ninguém bateu panela até 

agora, com o aumento sucessivo da gasolina. O que isso significa para o pobre? Significa 

muito pouco para aqueles que votam uma coisa dessas, mas muito para o pobre, que sabe que 

essa diferença vai ser acrescida ao preço do alimento que ele precisa no seu dia a dia. Se 

forem às feiras livres, aos supermercados, verão o que estão colocando no carrinho para levar 

para casa. Estão tirando o pão da mesa do pobre. 
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Não podemos aceitar que o Benefício de Prestação Continuada seja reduzido, porque 

estaremos confinando a terceira idade. 

Precisamos realizar uma comissão geral a fim de mostrar para este País o quanto está sendo 

maléfico o governo de Temer. Neste momento estamos assistindo mesmo... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputada, vamos divulgar pelo programa A 

Voz do Brasil o pronunciamento de V.Exa. 

A SRA. DEPUTADA BENEDITA DA SILVA - Falta só uma frase: nós teremos a maior 

manifestação contra esta reforma da Previdência no dia 5, e todos estão convidados para 

participar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Presidente Michel Temer, que tem menos de 3% de aprovação do povo brasileiro, quer votar a 

reforma da Previdência nesta Casa. 

Essa reforma da Previdência é uma verdadeira transferência de dinheiro dos mais pobres, dos 

trabalhadores para aqueles que menos precisam do Estado na velhice. 

Não sei se todos sabem, mas, por exemplo, uma pesquisa feita em São Paulo 1 mês atrás - 

volta e meia são feitas pesquisas - demonstrou claramente que quem mora na periferia dessa 

cidade tem perspectiva de vida de 15 a 20 anos menor do que aqueles que moram nos bairros 

que possuem mais infraestrutura e serviços públicos. Essa mesma relação acontece, do ponto 

de vista regional, no País inteiro. 

A população do Nordeste e do Norte do País também não tem a perspectiva de vida que 

Michel Temer imagina para o povo brasileiro. Os trabalhadores do campo, os agricultores 
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familiares, os assentados, os quilombolas e os indígenas também não têm. Então, o que vai 

acontecer? Os trabalhadores rurais e a grande maioria do povo brasileiro, que vive nas 

periferias das grandes cidades, vão contribuir para o sistema, mas não vão ter o direito de se 

aposentar, porque vão morrer antes da aposentadoria. 

Portanto, esse projeto é injusto com a maioria do povo brasileiro. E nós não podemos, de forma 

alguma, aceitá-lo. 

Também quero aqui denunciar a falácia do déficit da Previdência. Nós sabemos que o Governo 

vem isentando e perdoando dívida dos grandes devedores da Previdência. Aqui na Casa 

mesmo está se tentando votar um projeto que faz com que os grandes proprietários de terra 

neste País, as grandes empresas do agronegócio, sejam perdoadas de uma dívida do 

FUNRURAL, que também são recursos que vão para a Previdência. 

Portanto, nós não podemos aceitar esse projeto de reforma da Previdência, porque ele não faz 

reforma alguma. Quando se faz uma reforma é para melhorar a vida do povo brasileiro. Essa 

reforma está tirando a possibilidade de o povo brasileiro ter direito a sua aposentadoria quando 

estiver velho. Não podemos aceitar esse projeto. 

Gostaria que este pronunciamento fosse divulgado pelo programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Lucio Mosquini) - Muito bem, Deputado Nilto Tatto, o pronunciamento de 

V.Exa. será divulgado pelos meios de comunicação desta Casa. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à aprovação da proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo 

Federal. 

________________________________________ 

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PSC-RJ. Sem revisão do orador.) -Presidente, eu registro, mais 

uma vez, que a comunicação do Governo está levando a Nação a se confundir a respeito da 

reforma previdenciária. Na realidade, os déficits alardeados não existem na Previdência 
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quando se considera apenas a Previdência. Talvez existam se for considerada a Seguridade 

Social como um todo. 

Eu não vou dizer que falte honestidade intelectual para comunicar esses fatos, mas, na 

realidade, a Seguridade Social é composta pela Previdência, pela assistência social e pela 

saúde. O que está acontecendo? Toda essa reforma está sendo jogada em cima da 

Previdência, que segue princípios de uma fórmula matemática, atuarial. Nesse caso, vai ser 

injusta com o trabalhador privado, porque ele vai carregar sozinho esse piano nas costas. 

Então, nós temos que clarificar a questão, comunicar melhor e entender onde estão os déficits. 

Ora, o Governo concede todo dia, por exemplo, renúncia fiscal! Poxa, então não está faltando 

dinheiro! Se ele está concedendo renúncia fiscal, não falta dinheiro. Ele está abrindo mão de 

bilhões e bilhões de reais que tem a receber. Isso é uma incoerência, é um paradoxo. 

Ainda existe outro aspecto importante: há a previdência privada e a previdência pública. 

Quanto à previdência pública, alardeiam que existem muitos privilégios. Então, o Governo tem 

que expor quais são esses privilégios, para que a Nação saiba quais são. 

Outro ponto também muito importante é que precisa ser feita uma auditoria para se saber o 

valor dos benefícios concedidos irregularmente em nosso País ao longo dos últimos 13 anos, 

15 anos. Muito se ouve falar sobre fraudes na concessão de benefícios, que representariam 

bilhões de reais. Portanto, tem que ser feita uma auditoria. 

O Governo tem que estabelecer prioridades. Primeiro se faz a auditoria. Depois se vê a 

questão dos privilégios. Finalmente, vamos ver a questão da idade mínima, entre outras, para o 

trabalhador privado. 

Não temos como votar a favor desta proposta de reforma da Previdência Social que o Governo 

está discutindo e pretende colocar em votação na Casa. 

Votaremos contra! 

O SR. PRESIDENTE (Lucio Mosquini) - Muito obrigado, nobre Deputado Arolde de Oliveira. 
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Sumário 

Associação a crítica do Deputado Arolde de Oliveira à proposta de reforma da Previdência. 

Urgência na apreciação de proposições relativas às alterações no Imposto de Renda Pessoa 

Física com referência a gastos com material escolar e medicamentos de alto custo.  

________________________________________ 

O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, primeiro eu quero registrar meus parabéns ao Deputado Arolde de Oliveira pelo 

irretocável discurso, que realmente foi espetacular. Posso dizer que assino embaixo de suas 

afirmações. 

Sr. Presidente, quero falar sobre a tramitação de dois projetos meus que estão travados, 

devido à burocracia que existe aqui na Câmara. Solicitei ao Presidente Rodrigo Maia que faça 

o desapensamento deles, e eu vou correr atrás das devidas assinaturas para lhes atribuir 

urgência, para que possam ser discutidos direto pelo Plenário. Eu considero que esses dois 

projetos são de suma importância. 

Todo mundo sabe que os brasileiros pagam muito imposto. Os recursos arrecadados são muito 

mal aplicados, porque não retornam ao cidadão em bons serviços de saúde e de educação, em 

bom trânsito, em bom transporte, em boas estradas e em boa infraestrutura, que os brasileiros 

mereceriam devido à grandiosa carga tributária que pagam. 

Nós temos que buscar alguma forma de o brasileiro ser menos lesado no pagamento de 

impostos. Por isso, eu propus duas alterações no Imposto de Renda. A primeira relaciona-se 

ao material escolar que é comprado, que é caríssimo para o trabalhador brasileiro. Eu 

proponho que o valor gasto no material escolar comprado no início do ano para as crianças e 

jovens possa ser incluído nos devidos ressarcimentos que são feitos pelo Imposto de Renda.  

Minha outra proposta refere-se aos gastos com medicamento de alto custo. Aquilo que é gasto 

em tratamento de saúde já é ressarcido ao cidadão. O que é gasto com medicamento de alto 

custo também deveria ser incluído na restituição do Imposto de Renda. É uma forma de 

diminuir os prejuízos sofridos pelo brasileiro, que paga muito imposto e não tem o serviço que 

deveria ter. 

O Deputado Luiz Carlos Hauly, junto a outros Deputados, está buscando uma proposta de 

reforma tributária que torne as coisas mais justas. Mas, enquanto isso não acontece, 

precisamos encontrar meios de impedir que o brasileiro seja lesado com a cobrança de 

altíssimos impostos, sem que o serviço chegue a ele.  

Por isso, eu peço o apoio de todos. Já solicitei ao Presidente da Casa e vou solicitar aos 

Líderes também que me ajudem com a aprovação da urgência das duas matérias e, então, do 

seu mérito.  

O SR. PRESIDENTE (Lucio Mosquini) - Muito bem, querido Deputado.  

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Rejeição popular à proposta de reforma da Previdência, segundo pesquisas de opinião pública.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a rejeição popular à 

proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Palácio do Planalto é elevadíssima. 

O fenômeno não é nada difícil de ser explicado, porque não há razão para dizer que há rombo. 

O relatório final da CPI da Previdência, no Senado, apontou que o déficit propalado como razão 

das reformas sequer existe. 

Uma pesquisa da Folha de S.Paulo revelou que 71% da população é contrária à reforma da 

Previdência proposta pelo Governo. A pedido da CUT, a Vox Populi realizou pesquisas, nos 

dias 6 e 10 do mesmo mês pesquisado pelo Datafolha, e constatou rejeição às novas regras 

propostas por 93% da população. Isso significa que a Folha de S.Paulo está fazendo pesquisa 

e retirando percentual. A falta de credibilidade desse número da Folha de S.Paulo é noticiada 

em matéria de um blog. 

De acordo com uma publicação desse veículo em 13 de abril deste ano, o Governo está 

comprando apoio editorial à reforma da Previdência. O texto descreve em detalhes como os 

veículos da mídia tradicional brasileira enviesam as informações, para tentar fazer a opinião 

pública aceitar as reformas. A Folha de S.Paulo, à qual se liga o Datafolha, é citada 

explicitamente no artigo. 

Desse modo, é muito grave a constatação de que apenas 71% da população se mostra 

contrária, quando, na realidade, esse percentual é muito maior. Não há viés que possa ser 

introduzido na pesquisa que deixe de verificar a realidade. O momento político em que vivemos 

é muito curioso. O povo enxerga como nunca o seu próprio protagonismo. 

Nesse sentido, quero dizer que essa emenda colocada agora é uma versão que não 

corresponde à realidade. Vamos votar contra essa reforma da imprevidência, que não traz 

nenhum resultado para a Previdência e para as aposentadorias do povo brasileiro.  

O SR. PRESIDENTE (Lucio Mosquini) - Obrigado, Deputado Luiz Couto. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 



 

1953 
 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a rejeição popular à proposta de reforma da 

Previdência apresentada pelo Palácio do Planalto é elevadíssima. O fenômeno não é nada 

difícil de ser explicado.  

As novas regras propostas dificultam muito o direito à aposentadoria, fazendo com que a 

população tenha que trabalhar por muito mais tempo antes de fruir o merecido repouso 

remunerado. O fundamento para o acréscimo, no entanto, não é apresentado com clareza, 

aparentando estar sendo imposto acriticamente. Nesse contexto, é importante notar que o 

Relatório Final da CPI da Previdência, no Senado Federal, apontou que o déficit propalado 

como razão das reformas sequer existe. 

Inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas a respeito de como o eleitorado percebe a reforma 

da Previdência. Entrevistas conduzidas pelo Datafolha no final de abril deste ano revelaram 

que 71% da população eram contrários às reformas propostas pelo Governo.  

 

Há fortes indícios de que esse número, já significativamente alto, esteja subdimensionado. A 

pedido da CUT, a Vox Populi realizou pesquisas nos dias 6 e 10 do mesmo mês pesquisado 

pelo Datafolha e constatou rejeição das novas regras propostas por 93% da população. 

Algumas considerações levam a crer que o número maior é o mais representativo da realidade. 

O percentual de 71% foi apurado pelo Datafolha, ligado a grupo amplamente favorável ao 

Governo. A falta de credibilidade desse número é noticiada em matéria do The Intercept Brasil. 

De acordo com publicação desse veículo, em 13 de abril deste ano, o Governo está comprando 

apoio editorial à reforma da Previdência. O texto descreve em detalhes como os veículos da 

mídia tradicional brasileira enviesam as informações para tentar fazer a opinião pública aceitar 

as reformas. A Folha de S.Paulo, à qual se liga o Datafolha, é citada explicitamente no artigo. 

Desse modo, é muito grave a constatação de que 71% da população se mostraram contrários 

às reformas nas entrevistas do Datafolha. Mesmo aqueles que querem fazer a população 

aceitar as mudanças não conseguem apurar número que indique apoio às alterações.  

Não há viés que possa ser introduzido na pesquisa que deixe de verificar a realidade - e a 

realidade é que a reforma da Previdência proposta é contrária aos interesses da população 

brasileira. 

O momento político em que vivemos é muito curioso. O Governo tenta impor programa de 

governo francamente rejeitado pelas urnas. Por mais que se esforcem, os veículos tradicionais 

da mídia brasileira não conseguem moldar a opinião pública para aceitar essa imposição. Isso 

leva a crer que estamos diante de nova fase na democracia brasileira. 

O povo enxerga como nunca o seu próprio protagonismo, escolhe um programa de governo e 

se mantém fiel a ele. A tentativa de usurpar a confiança depositada nas urnas não é bem 

percebida pelo eleitorado brasileiro, que não se deixa manipular facilmente.  

A Internet veio fazer contraponto ao modelo oligopolista de comunicação social vigente no 

Brasil, e isso traz alento claro. Ao final, as urnas de 2018 mostrarão que o povo, cada vez mais 

bem informado, rejeita aqueles que traíram sua confiança.  

Era o que tinha a dizer. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 247, de 2016, sobre a extinção 

do foro especial por prerrogativa de função nas infrações penais comuns. Necessidade de 

realização da reforma da Previdência para garantia do desenvolvimento econômico do Brasil.  

________________________________________ 

O SR. CELSO MALDANER (PMDB-SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, demais 

colegas Parlamentares, estou encaminhando dois pronunciamentos sobre dois temas muito 

importantes que temos que votar ainda neste ano. 

O primeiro é sobre o foro privilegiado. É muito importante acabarmos com esse privilégio. 

Inclusive, está em tramitação a Proposta de Emenda à Constituição nº 247, de 2016, de minha 

autoria, que trata desse tema. 

O segundo pronunciamento é sobre a votação da reforma da Previdência. Não é justo que 1 

milhão de privilegiados custem mais do que 33 milhões de pessoas do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Eu vou votar com a sociedade brasileira, a fim de termos um regime único, num prazo de 20 

anos. Precisamos acabar com os privilégios, porque somos todos iguais perante a lei. 

Acredito que está na hora de darmos mais credibilidade ao nosso País. Para isso, precisamos 

votar esses dois projetos: o projeto do foro privilegiado e a reforma da Previdência. Assim 

vamos restabelecer a credibilidade deste Congresso Nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cada semana que passa, os olhos da população 

estão mais voltados para decisões e projetos que discutimos e votamos aqui em Brasília. 
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Neste momento, o assunto da vez é o fim do foro privilegiado. Arrisco-me a dizer que essa 

medida conta com 100% de aprovação da população. E não poderia ser diferente, afinal, 

segundo a própria Constituição, todos devem ser tratados de maneira igualitária. 

Eu gostaria de destacar que sou autor da Proposta de Emenda à Constituição nº 247, de 2016, 

que está tramitando nesta Casa e pede a extinção do foro privilegiado. 

É claro que eu sei que este não é o primeiro projeto que solicita isso, mas a diferença é que, a 

meu ver, o foro deve ser extinto para o Presidente e o Vice-Presidente da República, os 

Senadores, os Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da 

República, os Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

os membros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os 

Prefeitos, os Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 

membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos 

Tribunais Regionais Federais, os membros dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, 

os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, os juízes estaduais, os 

juízes federais, incluídos os juízes da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, os membros do 

Ministério Público Estadual e os membros do Ministério Público da União. Enfim, serve para 

todas as esferas de Poder. Isso está contemplado nesta PEC. 

Coincidência ou não, na semana passada, recebi a notícia de que o nosso Presidente Rodrigo 

Maia também pensa dessa forma. Por isso, humildemente, peço a S.Exa. e a meus colegas 

parlamentares que o meu projeto seja apreciado nesta Casa, para mostrarmos à população 

que existem políticos sérios e honestos, que desejam que quem deve, independentemente do 

cargo que ocupa, seja julgado como qualquer cidadão comum. 

Muito Obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, segundo levantamento do Ministério do Planejamento, 

a reforma da Previdência é uma necessidade para que a economia brasileira continue 

crescendo. 

O estudo aponta que o pagamento de aposentadorias e pensões é a maior conta da União. 

Para cobrir o déficit crescente - neste ano deve ser de R$ 184 bilhões, segundo números do 

Governo-, em 2019, a União vai ser obrigada a se endividar para conseguir quitar todos os 

benefícios. 

Pois bem, eu estou ciente de que a Previdência tem que ser rediscutida, assim como fizemos 

com vários projetos que impulsionaram o crescimento do País: reforma trabalhista, teto dos 

gastos públicos e assim por diante. 

Diante de todos os temas que serão apreciados, eu já adianto que meu voto será a favor da 

sociedade brasileira e contra os privilegiados. Hoje, 1 milhão de pessoas do setor público 

custam mais do que as 33 milhões do Regime Geral de Previdência Social. Isso não é justo. 

Se formos fazer uma reforma, que seja para atender todas as classes, principalmente as 

menos favorecidas. Não irei admitir que a maioria, que recebe os menores benefícios, tenha 

que pagar a conta mais uma vez, por causa dos privilegiados. 
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O cálculo tem que ser igual para todos, pois só assim conseguiremos provar à população que 

essa reforma é justa e necessária para o desenvolvimento do País e, consequentemente, para 

garantirmos o pagamento dos aposentados no futuro. 

Muito Obrigado. 
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DISCURSO 
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Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária. Indignação com a 

aprovação da Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades 

de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural. Contrariedade à 

privatização da ELETROBRAS. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero, pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, tratar de alguns temas. 

Ontem tivemos uma votação absurda nesta Casa, em que o Governo brasileiro abre mão de 

tributos exatamente num momento de muita dificuldade financeira. O Governo diz que precisa 

fazer a reforma previdenciária para eliminar o déficit da Previdência. A reforma previdenciária, 

como está colocada, visa a retirar do trabalhador direitos e a garantia da aposentadoria depois 

de longo período laboral.  

Nós observamos que a primeira versão da reforma previdenciária colocava como condição 

para a aposentadoria integral que as pessoas chegassem aos 74 anos. No Brasil, a média de 

vida é, em relação às mulheres, são 75 anos e aos homens, 74 anos. Portanto, a primeira 

versão da reforma previdenciária impunha ao trabalhador brasileiro uma condição impensada. 

Mais da metade morreria antes de se aposentar, depois de ter prestado muitos anos de 

trabalho à Nação brasileira, na construção deste País, na construção de uma sociedade como 

a nossa. Metade morreria antes de se aposentar. 
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Somente um Governo criminoso como este poderia pensar numa possibilidade como esta. Um 

Presidente da República que se aposentou aos 55 anos de idade com salário de 30 mil reais 

deveria ter o mínimo de vergonha de colocar um projeto de reforma previdenciária como este. 

Dizem ele e seus Ministros da área econômica, principalmente, que a reforma visa eliminar ou 

ajudar a diminuir o déficit do País.  

Eles aprovaram a Emenda Constitucional nº 95, que congela por 20 anos os investimentos 

neste País. Isso representa menos recursos para a educação, menos recursos para saúde, 

menos recursos para a segurança pública, menos recursos para investimentos e para a 

geração de emprego e renda. E a justificativa para este congelamento é que o Brasil está 

passando por dificuldades e, portanto, é preciso congelar os investimentos públicos para 

diminuir o déficit no País. 

Ontem, tivemos a aprovação da Medida Provisória nº 795 nesta Casa, com uma diferença de 

24 votos favoráveis. Eu, obviamente, votei contra.  

O que prevê esta medida provisória? Ela institui o regime tributário especial para as atividades 

de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos. 

O que diz o projeto? Suspende o pagamento de tributos federais na importação ou na 

aquisição, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem, para serem utilizados integralmente no processo produtivo do produto final 

destinado às atividades de que trata o caput do art. 5º, a atividade petrolífera. 

Há outra alteração. A partir de 1º janeiro de 2018, os limitadores do benefício fiscal da redução 

a zero por cento da alíquota do Imposto de Renda, nos casos em que ocorrem execução 

simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e de contrato de 

prestação de serviço, relacionados à exploração e produção de petróleo ou gás natural, 

celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, conforme previsto na Lei nº 9.481, de 

1997. 

Sr. Presidente, o Governo está abrindo mão de mais de 1 trilhão de reais ao longo dos 

próximos 20 anos. Está abrindo mão de receitas para as grandes petrolíferas. 

O Governo entregou o pré-sal e o abriu para o capital internacional, sem a presença da 

PETROBRAS. Agora diz o seguinte: "Vocês terão isenção de tributos. Poderão vir aqui e 

agora, além de explorarem, terão isenção de tributos", depois que gastamos para descobrir o 

pré-sal e deixamos a produção já definida em relação ao depósito de petróleo que temos. 

Eu pergunto, Sr. Presidente, se o trabalhador brasileiro tem isenção de tributos. O trabalhador 

brasileiro, querendo ou não, paga tributos pelo alimento que compra e pela água que bebe - ele 

paga tributos por estar vivo! Não podemos admitir que, num momento de crise como este que 

vive o País, o Governo abra mão de recolher tributos em benefício, principalmente, das 

petrolíferas internacionais. 

O jornal The Guardian, do Reino Unido, denunciou que a chancelaria inglesa, com a presença 

do Ministro inglês no Brasil, fez esse acordo para beneficiar em acordos nacionais a Shell, a 

BP e outras petrolíferas.  

Não podemos abrir mão da possibilidade de cobrar tributos dos mais ricos, das grandes 

petroleiras internacionais, que já levam nosso petróleo a custo muito baixo. Depois de o Brasil 

ter feito todos os investimentos que fez, depois de ter tido todos os gastos com a exploração, 
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descoberta e prospecção do petróleo, agora vêm as petroleiras internacionais receber isenção 

de tributos, além de o Brasil já ter aberto a possibilidade de exploração por elas. 

Isso é um crime contra o povo brasileiro! Estão faltando recursos para a saúde, para a 

educação, para a segurança pública, para investimentos, para a geração de emprego e renda. 

No entanto, o Governo abre mão dos tributos em prol das grandes petrolíferas, as mais ricas 

do mundo. 

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de falar sobre a privatização da ELETROBRAS. 

A ELETROBRAS é uma companhia de sociedade mista. Detentora de 47% das linhas de 

transmissão neste País, é responsável, em sociedade com outras empresas, por 233 usinas no 

Brasil e pela geração de 31% da energia deste País. Nós não podemos admitir que uma 

empresa como a ELETROBRAS, que tem capital próximo de 400 bilhões de reais, venha a ser 

privatizada.  

Quando anunciaram a privatização, diziam que ela valia, Deputado Rocha - V.Exa. é do Acre -, 

apenas 20 bilhões. Depois de anunciarem que ela seria privatizada, no outro dia ela valia 30 

bilhões. Isso é uma vergonha! Isso é um crime contra o patrimônio público! A ELETROBRAS 

vale, sim, 380, 390 ou 400 bilhões de reais!  

Nós não podemos entregar nosso patrimônio.  

Este Governo entreguista não tem buscado os recursos necessários para fazer frente às 

demandas da saúde, da educação, da segurança pública, da geração de emprego e renda. 

Corta todos os programas sociais: corta o Bolsa Família, corta o Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES, corta o Programa Minha Casa, Minha Vida, entrega o petróleo ao capital 

internacional, isenta as petroleiras internacionais de tributos no Brasil e agora também quer 

entregar a ELETROBRAS, uma empresa estratégica para a geração de energia. Aliás, ela foi 

uma empresa fundamental para a garantia do Programa Luz para Todos.  

Nós não podemos admitir que empresas como a ELETROBRAS e a PETROBRAS, como 

outras estatais igualmente importantes, sejam entregues ao capital internacional nem à 

iniciativa privada, porque são fundamentais para o desenvolvimento do País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Líder Ságuas Moraes, obrigado pela atuação de V.Exa. 

hoje neste plenário. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Congratulações a representantes do Sindicato dos Educadores da Infância - SEDIN, do Estado 

de São Paulo, por mobilização contra a aprovação da proposta de reforma previdenciária. 

Apoio à campanha da entidade denominada Educação Infantil, 60 Não Aguenta.  

________________________________________ 

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

queria saudar as companheiras do Sindicato dos Educadores da Infância - SEDIN, de São 

Paulo, que, lideradas pela Claudete Alves, vieram a Brasília dialogar com Senadoras e 

Senadores e com Deputadas e Deputados de vários partidos, a fim de evitar a aprovação da 

chamada reforma da Previdência, que piora muito a situação das professoras, de modo geral, e 

das professoras de educação infantil, em primeiro lugar. 

Elas lançaram uma campanha chamada Educação Infantil, 60 Não Aguenta. Por quê? Com 

essa proposta de emenda à Constituição, as professoras de educação infantil vão ter que 

trabalhar até os 60 anos de idade e vão ter que contribuir muito mais. Vejam só: uma 

professora na iminência de se aposentar, após ter contribuído por 25 anos a fim de receber o 

salário integral, vai ter que contribuir por 40 anos para poder receber esse mesmo salário 

integral. Isso significa 15 anos a mais de trabalho. 

Uma professora de educação infantil - não quero separar as professoras -, que trabalha com 

crianças pequenas, que tem que ficar no chão, que tem que fazer um esforço muito maior, não 

pode e não merece essa piora na sua condição de vida, como propõe essa reforma da 

Previdência. 

Portanto, estamos do lado das professoras nesta campanha Educação Infantil, 60 Não 

Aguenta. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Atuação do Governo Federal pela 

desestruturação do serviço público no País.  
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________________________________________ 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero também registrar a nossa posição em relação ao projeto da reforma previdenciária. Por 

trás da reforma, evidentemente, está claro qual é o modelo econômico que o Brasil está 

escolhendo, mas sem legitimidade, porque este Governo não recebeu votos. 

Independentemente disso, de fato, é a opção de um modelo econômico, e um modelo para 

excluir os mais pobres. 

É bom lembrar que países civilizados, que têm uma caminhada civilizatória, têm garantido 

renda para as pessoas, quando elas nascem. E, no Brasil, este Governo, compromissado 

apenas com o sistema financeiro, quer tirar renda das pessoas na velhice. Isso é uma 

vergonha. 

Junta-se a isso o projeto de destruição do serviço público, porque elegeram os servidores 

públicos como os grandes inimigos da Nação, e também o congelamento dos investimentos 

por 20 anos. Dizem que o Estado não tem condição de investir, mas, na noite de ontem, deram 

uma isenção de 1 trilhão de reais. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

ser intransigente em torno de princípios e sempre que necessário. Falta isso na vida política 

brasileira. E é preciso ter flexibilidade, quando for de interesse público. 

Estou aqui com esta gravata em homenagem ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, não para 

falar de conquistas, como a do Grêmio, no campo, no jogo limpo, sem violência, sem mutretas, 

mas, sim, sobre o requerimento de informações que fizemos - por falar em recursos para Serra 

e tantos Municípios, tantos setores carentes do Brasil - em relação aos recursos gastos pelo 

Governo com a publicidade das mudanças na Previdência, que já atingem quase 90 milhões de 

reais. Isso é um absurdo! E o Governo quer gastar ainda mais para vender uma propaganda 

enganosa. 
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Acabamos de nos encontrar com um Procurador do Trabalho, que confirmou que a sonegação 

de contribuição, inclusive de trabalhadores, por parte de empresas, ao INSS, à Previdência, 

soma em torno de 30 bilhões de reais por ano. Isto tudo tem que ser enfrentado: os grandes 

devedores, a sonegação, a transparência dos dados.  

Nós queremos, sim, combater todos os privilégios. E o maior privilégio neste País hoje em dia é 

roubar e não ser preso ou não ser sequer investigado. Agora, o trabalhador, dentro do teto 

constitucional - e há vários resistindo, há vários contra o valor e a vigência desse teto 

constitucional -, aí, sim, é digno de uma remuneração, para servir à população. É isto que 

temos de fazer: uma verdadeira revolução no serviço público, com a sua valorização e não com 

a sua destruição. 

Daí o nosso requerimento de informação. 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Erro de avaliação do Governo Michel Temer, demonstrado pela tentativa de votação da 

reforma da Previdência à custa de cooptação política para impedimento de sua investigação 

perante o Supremo Tribunal Federal. Defesa de priorização no debate para votação de uma 

reforma tributária. 

________________________________________ 

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

Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu penso que uma das principais ou 

a principal reforma que Henrique Meirelles e o Presidente Temer querem fazer votar nesta 

Casa é a reforma da Previdência. Esta reforma previdenciária tem recebido combate 

sistemático dos movimentos sociais, das bancadas de Oposição e principalmente do Partido 

dos Trabalhadores. Os Deputados já começam a se manifestar no sentido de que não vão 

votar mais esta proposta. Eles já se manifestaram duas vezes, em duas votações muito 

antipáticas, para salvar o Presidente Temer, para continuar Presidente da República, para não 

ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Se o Presidente Temer não tivesse tido que passar pela compra de votos nesta Casa por duas 

vezes, talvez - talvez! - eles pudessem, uns 3 meses atrás, ter conseguido votar a reforma da 

Previdência. Mas, hoje, na minha avaliação, não conseguem mais, nem neste nem no ano que 

vem. 



 

1962 
 

Sr. Presidente, penso que o Governo não deveria ter priorizado a reforma previdenciária, mas a 

reforma tributária. É dela que nosso País precisa. A economia brasileira depende de geração 

de emprego, de diminuição desse monte de impostos - em vez de 30, 40, pode se reduzirem 

para oito. E o Governo pode ser mais eficiente na arrecadação. 

Então, o Governo errou, Presidente. O Governo errou. Deveria ter feito da reforma tributária a 

mãe das reformas. Já a teríamos votado, com certeza, porque todos nós entendemos que 

precisamos dela. Estamos patinando há 3 décadas, e ela não sai. Nós não podemos entrar 

2018 e deixar de aproveitar março, abril e maio para votar a reforma da tributária, porque, 

depois, este País vira só campanha eleitoral. Não se produzirá mais nada aqui, não se votará 

mais nada consistente, como a reforma tributária. 

Vamos começar a conversar, ver os pontos em que há consenso ou dissenso e fechar a 

questão da reforma tributária sim. O Partido dos Trabalhadores tem interesse nessa matéria, 

porque entende que não dá para continuar mais com esta estrutura tributária injusta - injusta! -, 

inclusive para os trabalhadores. 

Que o programa A Voz do Brasil divulgue esta minha fala, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Zé Geraldo, do Partido dos 

Trabalhadores do Pará. Com certeza a nossa equipe competente do programa A Voz do Brasil 

e da nossa Rádio Câmara divulgará o pronunciamento de V.Exa. 
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________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. ASSIS DO COUTO (PDT-PR. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. 

Agradeço também o espaço à Liderança do PDT. 
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Eu gostaria que fosse divulgado no programa A Voz do Brasil este pronunciamento sobre a 

Previdência, principalmente a Previdência rural. 

O Governo Federal promoveu, na última semana, um jantar com Deputados Federais, para 

anunciar possíveis modificações no texto da reforma da Previdência, em tramitação nesta 

Casa. 

Desde então, é difundida a ideia de que os segurados especiais estariam excluídos do 

processo de reforma, mantendo-se inalteradas as normas que hoje estão em vigor em relação 

à categoria. Contudo, considerando a íntegra da Emenda Substitutiva Global divulgada, a 

informação não procede. 

A despeito da manutenção da redação do § 8º do art. 195 da Constituição Federal, a 

proposição promove a alteração do inciso II, § 7º, do art. 201, da Constituição Federal, 

incluindo a expressão "quinze anos de contribuição". Essa referência permite que a legislação 

ordinária exija parcelas mensais e individuais de contribuição mesmo daqueles que não 

comercializam sua produção, a exemplo de expressivo número de agricultores familiares, 

principalmente do Norte e do Nordeste. 

A medida poderia levar à modificação de previsão contida na Lei nº 8.212 e na Lei nº 8.213, 

ambas de 1991, que dispõem sobre o exercício de atividade rural, não impondo a necessidade 

de comercialização regular. 

Vale ressaltar que o conceito de contribuição de produção surgiu em 1963, com o Estatuto do 

Trabalhador Rural - Lei nº 4.214, de 1963 -, a primeira lei que tratou exclusivamente do tema.  

O Estado deve garantir que a riqueza produzida no meio rural, principalmente por grandes 

propriedades e agroindústrias, seja direcionada àqueles menos protegidos do campo. Da forma 

como a situação está regulamentada hoje, uma propriedade familiar sem empregados 

permanentes que contribui sobre a comercialização de sua produção recolhe um valor superior 

a produtores empregadores que pagam exclusivamente sobre a folha de pagamento de seus 

poucos funcionários devidamente registrados. Nesse caso, descumpre-se a função social da 

propriedade, que é também preceito constitucional. 

Outra questão que causa perplexidade está associada ao tratamento dispensado aos 

assalariados rurais. O texto apresentado mantém a necessidade de o trabalhador rural 

contribuir por 25 anos para obter o direito à aposentadoria, benefício que apenas seria possível 

aos 62 anos para as mulheres e aos 65 anos para os homens trabalhadores rurais, condições 

idênticas àquelas previstas para os trabalhadores urbanos. 

A penosidade do trabalho exercido no campo, com exposição ao sol e à chuva, impõe a 

manutenção das disposições atuais, que, reconhecendo essa situação, preveem a 

aposentadoria aos 60 anos de idade para os trabalhadores rurais e aos 55 anos de idade para 

as trabalhadoras rurais. 

Não vamos admitir a manipulação da informação com o propósito de criar um ambiente 

favorável à aprovação da matéria. 

A reforma proposta, mesmo com as alterações apresentadas, é cruel e desumana e penaliza 

os mais pobres. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado. 
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O pronunciamento de V.Exa. será divulgado no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal promoveu, na última semana, um 

jantar com Deputados Federais, para anunciar possíveis modificações no texto da reforma da 

Previdência, em tramitação nesta Casa. 

Desde então, é difundida a ideia de que os segurados especiais estariam excluídos do 

processo de reforma, mantendo-se inalteradas as normas que hoje estão em vigor em relação 

à categoria. Contudo, considerando a íntegra da Emenda Substitutiva Global divulgada, a 

informação não procede. 

A despeito da manutenção da redação do § 8º do art. 195 da Constituição Federal, a 

proposição promove a alteração do inciso II, § 7º, do art. 201, da Constituição Federal, 

incluindo a expressão "quinze anos de contribuição". Essa referência permite que a legislação 

ordinária exija parcelas mensais e individuais de contribuição mesmo daqueles que não 

comercializam sua produção, a exemplo de expressivo número de agricultores familiares, 

principalmente do Norte e do Nordeste. 

A medida poderia levar à modificação de previsão contida na Lei nº 8.212 e na Lei nº 8.213, 

ambas de 1991, que dispõem sobre o exercício de atividade rural, não impondo a necessidade 

de comercialização regular. 

Vale ressaltar que o conceito de contribuição de produção surgiu em 1963, com o Estatuto do 

Trabalhador Rural - Lei nº 4.214, de 1963 -, a primeira lei que tratou exclusivamente do tema.  

O Estado deve garantir que a riqueza produzida no meio rural, principalmente por grandes 

propriedades e agroindústrias, seja direcionada àqueles menos protegidos do campo. Da forma 

como a situação está regulamentada hoje, uma propriedade familiar sem empregados 

permanentes que contribui sobre a comercialização de sua produção recolhe um valor superior 

a produtores empregadores que pagam exclusivamente sobre a folha de pagamento de seus 

poucos funcionários devidamente registrados. Nesse caso, descumpre-se a função social da 

propriedade, que é também preceito constitucional. 

Outra questão que causa perplexidade está associada ao tratamento dispensado aos 

assalariados rurais. O texto apresentado mantém a necessidade de o trabalhador rural 

contribuir por 25 anos para obter o direito à aposentadoria, benefício que apenas seria possível 

aos 62 anos para as mulheres e aos 65 anos para os homens trabalhadores rurais, condições 

idênticas àquelas previstas para os trabalhadores urbanos. 

A penosidade do trabalho exercido no campo, com exposição ao sol e à chuva, impõe a 

manutenção das disposições atuais, que, reconhecendo essa situação, preveem a 

aposentadoria aos 60 anos de idade para os trabalhadores rurais e aos 55 anos de idade para 

as trabalhadoras rurais. 

Não vamos admitir a manipulação da informação com o propósito de criar um ambiente 

favorável à aprovação da matéria. 

A reforma proposta, mesmo com as alterações apresentadas, é cruel e desumana e penaliza 

os mais pobres. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Falta de apoio do Governo Michel Temer para a votação da reforma previdenciária. Má gestão 

dos recursos previdenciários dos servidores do Estado do Pará. Críticas a possível candidatura 

do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à Presidência da República. 

________________________________________ 

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

Presidente, eu vou tocar no tema da Previdência e uma preocupação muito grande com 

algumas ilações que vêm sendo feitas acerca do fundo de gestão previdenciária dos servidores 

públicos do Estado do Pará. 

Eu sou servidor público com 40 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, não deveria 

me preocupar se a reforma da Previdência fosse apenas entre esse pessoal. 

O Governador do Pará e outros Governadores, bem como vários Prefeitos, têm participado 

dessas comilanças com o ilegítimo Presidente Temer. A estratégia do Governo Federal é 

cumprir as promessas que fez ao grande capital financeiro. 

Na verdade, quem governa o País é o grande capital, mas o grande capital e o mercado são 

abstrações. A rigor, agentes hegemônicos comandam uma representação humana e, portanto, 

política e social que comanda as atrocidades contra o Brasil e contra o povo brasileiro. 

O principal agente comandante das políticas de destruição dos direitos é o Sr. Henrique 

Meirelles, que tem a pretensão de ser Presidente da República. Pelo que eu sei, como tem um 

poder de decisão grande no Governo, ele está tentando corromper até os partidos da própria 

base do Governo. Ele tenta influenciar o PSDB, o próprio PMDB e outros partidos com os quais 

ele discute, para legitimar a sua candidatura à Presidência. 

Não está fácil para o Governo conseguir unidade para a reforma da Previdência. O Governo 

jamais conseguirá isso! Ontem, no debate sobre benefícios tributários para as empresas 
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petroleiras, o Governo conseguiu apenas 208 votos. Não conseguirá, em uma semana, 308 

votos, 100 votos a mais, para aprovar uma reforma da Previdência que vai inviabilizar a 

aposentadoria do povo brasileiro, do campo e da cidade, os que vivem do trabalho. 

Os ricos, por serem ricos, têm representantes aqui no Parlamento e conseguem aprovar REFIS 

disso, REFIS daquilo, refinanciamentos das dívidas que nunca são pagas. Recentemente foi 

aprovado um REFIS aqui que deu aos empresários mais de 220 bilhões de reais inicialmente - 

e depois dos cálculos esse valor ainda aumentou. Somente no ano de 2017, já houve o perdão 

de quase 20 bilhões de reais, só do primeiro REFIS. 

Agora querem aprovar o REFIS do FUNRURAL, que foi derrotado por falta de quórum na 

segunda-feira. São quase 18 bilhões de reais que o Governo resolve dar aos proprietários 

rurais que se negaram a pagar o FUNRURAL desde 2009. 

Então, não será aprovada a reforma da Previdência, mesmo porque não acredito que os 

demais partidos queiram eleger o Henrique Meirelles como o vitorioso dessas reformas de 

destruição. 

O PSDB me parece estar dividido. Mas tenta uma unificação com a indicação do picolé de 

chuchu, o Governador de São Paulo, Alckmin. Talvez seja candidato, talvez não seja, porque 

está envolvido em uma série de denúncias de corrupção pelas grandes obras do anel viário e 

do metrô. É claro, quando se trata dos tucanos, a Justiça é mais lenta, há os guardiões de 

segredos sombrios - essa expressão é do Moro, que disse que não é guardião de segredos 

sombrios. 

Mas até a Veja, que é uma revista conservadora, que abomina qualquer pensamento crítico de 

esquerda, que não aguenta nem os ambientalistas, agora está tendo que denunciar que alguns 

procuradores e juízes da Operação Lava-Jato conheciam várias falcatruas que envolviam, 

como agora está sendo denunciado, Aécio, Meirelles e outro. 

"Não" à reforma da Previdência! Não é admissível que um trabalhador, depois de décadas de 

trabalho, não tenha direito à aposentadoria. 

E não é admissível que os servidores públicos do Estado do Pará vejam os recursos da sua 

contribuição sendo mal geridos. Quero anunciar aqui que vou procurar os meios possíveis e 

que pretendo que o Dr. Allan Moreira, que coordena o Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Pará - IGEPREV, abra negociação para que pensemos formas que evitem um 

prejuízo aos servidores, que não têm nenhuma culpa da má gestão. 

O que eu sei é que parte dos recursos bilionários dos servidores já foi usada para compra de 

títulos milagrosos. Todos lembram que, antes de o Banco Santos falir, por corrupção do seu 

próprio dono, várias instituições, inclusive oficiais, aplicavam no banco com taxas de juros 

acima do mercado, numa ilusão de que iriam ganhar muito dinheiro. O banco sabia que estava 

em situação pré-falimentar e não tinha como cumprir aquilo. Mas foram investidos recursos do 

povo, recursos públicos. 

Não admitiremos que os direitos dos servidores do Pará sejam agredidos. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Recuperação da economia e geração de empregos no Governo do Presidente Michel Temer. 

Importância de entendimento entre o Governo Federal, o Congresso Nacional e a sociedade 

com vista à realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, 

Deputada Erika Kokay, e nossos telespectadores, falo aqui em nome da bancada do PMDB, 

liderada pelo Deputado Baleia Rossi.  

Nós estamos vivendo um momento, podemos dizer, de tranquilidade e de esperança. Desde 

2014 até junho ou julho de 2016, a recessão e a crise do nosso País - a crise de esperança, a 

crise de valores, a crise financeira - chegaram ao fundo do poço. Após assumir o Governo, o 

Presidente Temer, juntamente com a equipe econômica, tomou diversas medidas para 

melhorar a economia, para conquistar a estabilidade, para conquistar os investidores nacionais 

e internacionais, para mostrar que o Brasil tinha jeito e que as coisas iam melhorar. 

Aí foram projetos e foram reformas. Houve a terceirização, para dar mais tranquilidade para 

quem quer gerar emprego e para quem estiver trabalhando; houve a reforma trabalhista, para 

dar segurança jurídica para quem quer gerar emprego; houve o teto de gastos, para não se 

gastar mais do que se tem. Ao mesmo tempo, a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço para as pessoas que tinham o seu Fundo de Garantia há anos parado na Caixa, sem 

render nem a inflação. O Presidente Michel Temer fez com que esses recursos parassem nas 

mãos dos verdadeiros donos, algo na faixa de 40 bilhões de reais. Agora, reduziu-se a idade 

das pessoas para elas retirarem o PIS/PASEP: 62 anos para os homens e 60 anos para as 

mulheres. Esses recursos caíram na mão das pessoas. 

 

E houve a retomada da economia. Faz 8 meses que os empregos, mês a mês, vêm 

aumentando. Na minha cidade, Caxias do Sul, onde a crise pegou em cheio o setor metal-

mecânico, na Serra Gaúcha, no comércio já faz 2 meses seguidos que a economia saiu do 

vermelho e entrou no azul. Isso é muito importante. Isso é garantia de geração de empregos. 

O mais importante é que houve uma retomada com seriedade, uma retomada estruturada do 

crescimento, sem demagogia, sem fantasia, sem mentiras para a sociedade. O Banco Central 

trabalha com todos os pingos nos is. Os juros caíram porque realmente tinham condições de 

cair. A taxa SELIC, que era 14%, hoje está em 7,5%. 
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A inflação está caindo. Por que a inflação está caindo? Porque a produção agrícola aumentou 

muito, porque existe oferta de produtos no mercado. 

A última que nós fizemos aqui foi o REFIS para microempresas, pequenas empresas e grandes 

empresas, e para as pessoas físicas. Automaticamente, todos aqueles empresários que 

estavam no cadastro negativado, agora já começaram a tirar o nome do SERASA ou do 

CADIN. Podem, enfim, trabalhar normalmente. 

E nós aprovamos ontem o pedido de urgência para votarmos a lei que vai com certeza 

negociar as dívidas dos nossos agricultores, o FUNRURAL. 

Isso tudo é muito importante, porque os empresários, os empreendedores, os agricultores e as 

pessoas físicas não entraram nesta crise porque quiseram ou porque foram maus 

administradores, não. Foi porque o Governo e a equipe econômica da Presidenta Dilma 

Rousseff - isso começou com o Lula - não governaram direito. Eles quebraram o nosso País, 

deixaram o nosso País de joelhos, sem falar na corrupção. 

Mas nós estamos no caminho certo. As coisas estão acontecendo, as reformas estão 

acontecendo. 

Eu quero dizer à sociedade brasileira, quero dizer aos nossos servidores públicos federais - 

quem passa num concurso público é inteligente, estudou, tem compromisso -, à Polícia 

Federal, à Polícia Rodoviária Federal, aos servidores desta Casa, ao pessoal do SINDIFISCO, 

a todos: vocês estão vendo a crise e o déficit da Previdência. Aí vocês vão me perguntar: 

"Deputado Mauro, você vai votar a favor da Previdência agora?" Eu quero dizer para vocês, 

com toda a tranquilidade, que o Presidente Michel Temer e a sua equipe econômica, os nossos 

Líderes - Baleia Rossi, Andre Moura, Aguinaldo -, o Ministro Padilha, todos estamos dialogando 

com a sociedade, e vai ser apresentada, talvez nos próximos 10 ou 15 dias, uma proposta. 

Eu espero que, em especial os servidores públicos, tenham a consciência de que nós 

precisamos e devemos fazer algo para não deixar o Brasil chegar ao fundo do poço. Isso é o 

mais importante. Eu não sei como vou votar, porque nem sei ainda como vai ser a proposta. A 

proposta está sendo negociada. 

Mas uma coisa é certa. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas, aos servidores públicos e às 

pessoas físicas que é normal ouvir Deputados falando: "Não, eu vou votar contra a reforma! Eu 

não quero saber de reforma!" Na verdade, esses Deputados e essas Deputadas estão 

enganando vocês, estão tapeando vocês. Se vocês prestarem atenção, verão que os 

Deputados do PT, do PCdoB, da REDE e do PSOL, até julho de 2016, ainda no Governo da 

Presidenta Dilma, queriam porque queriam a reforma da Previdência, queriam porque queriam! 

Inclusive, insistiram comigo diversas vezes para eu votar favoravelmente à proposta de 85 

anos para mulher e 95 anos para os homens, somando-se tempo de contribuição e idade, uma 

proposta que foi até idealizada pelo meu amigo Deputado Pepe Vargas. Na época, eu votei 

favoravelmente, porque era pelo bem do Brasil. 

Hoje os Deputados não estão querendo votar nada, para pegar o voto de vocês nas eleições. 

Aí vocês votam neles, os servidores públicos votam nos Deputados. Quando chegar 2019, a 

crise estará maior e eles estarão de volta aqui, com sangue novo e com mandato novo, e farão 

a reforma cortando na carne. Aí sim, vai meter a mão no bolso da sociedade brasileira, em 

especial no dos servidores públicos. 

Eu digo isso porque, para fazer política, tem que ser com muita seriedade. Volto a dizer, não 

existe proposta nenhuma ainda. O nosso Relator, Deputado Arthur Oliveira Maia, está 
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conversando com os sindicatos, com os Deputados. Vamos ver se vai haver um texto, vamos 

ver se vai haver uma proposta. O Presidente Michel Temer já falou: "Nós vamos colocar uma 

proposta para votação que seja boa para o Brasil e para a sociedade, e que seja consenso 

entre os Deputados e as Deputadas", senão não vai haver. Mas é preciso que haja. 

É muito importante que os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, em especial os do 

serviço público, pensem bem e analisem bem. O Deputado que diz hoje que vai votar contra e 

que não quer a reforma quer o seu voto para, em 2019, votar a favor da reforma do jeito que o 

próximo Presidente mandar para esta Casa. O Lula era apaixonado pela reforma, e era 

preciso; a Dilma, então, nem se fala. Há gravações aqui da ex-Presidente Dilma pedindo três, 

quatro ou cinco vezes por favor, para votarmos a reforma da Previdência. Agora ninguém quer 

saber da reforma. 

Eu digo com toda a sinceridade: eu não conheço a proposta ainda. Não apareceu a proposta 

ainda. E nós só iremos votar a proposta se houver entendimento com a sociedade, com os 

nossos empreendedores e com as pessoas que realmente têm responsabilidade e querem o 

melhor para o Brasil. 

Então, independentemente de tudo o que vocês escutarem sobre reforma da Previdência, 

saibam que, por enquanto, ninguém votou reforma alguma. Por enquanto, a proposta oficial 

ainda não foi apresentada a esta Casa para ser votada. Não há ainda proposta. 

Eu sou Vice-Líder da bancada do PMDB, sou Vice-Líder do Governo e vejo que realmente o 

nosso Governo e, em especial, os nossos Líderes estão conversando, estão dialogando com 

os setores envolvidos para que, na hora em que se apresentar uma proposta, ela seja uma 

proposta que mereça a atenção dos Deputados e da sociedade em geral. 

Eu vou continuar ouvindo as pessoas através do meu celular, que é o 54-99112-0087, para 

montarmos juntos uma proposta, que só vai entrar em votação se realmente for boa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Repúdio à proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

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

verdade, o Governo de Henrique Meirelles e de Michel Temer quer fazer caixa com o dinheiro 

da aposentadoria do trabalhador. Os trabalhadores não estão trabalhando menos, nós não 

temos uma jornada de 40 horas semanais, nem aprovamos isso aqui. Os trabalhadores estão 

produzindo muito mais, porque nos últimos anos nós temos muita tecnologia em todos os 

ramos. Olhe bem quanto um agricultor produzia há 30 ou 40 anos, durante 1 ano, e quanto ele 

produz hoje, com toda a tecnologia à sua disposição? Quanto um bancário produzia para um 

banco há 30 anos e quanto esse bancário produz hoje para o banco, com tanta tecnologia na 

sua mão? E por aí vai! 

O Governo quer fazer caixa, porque, se o cidadão fizer as contas de 40 anos de contribuição 

para poder se aposentar e se fizer uma poupança, se fizer uma aplicação desse dinheiro, 

quando chegará o tempo de se aposentar, o cidadão terá uma aposentadoria muito maior. 

Estou muito crente de que nós vamos rejeitar essa proposta aqui, até porque já há uma 

divergência na base. Essa base não é mais a mesma. O PSDB, por exemplo, já definiu que vai 

lançar candidato à Presidência da República. O Temer engrossou o pescoço e também está 

decidindo que eles vão ter um candidato à Presidência da República. Portanto, é natural que 

haja uma disputa entre esses dois comandos, entre esses dois grupos que disputam o poder, 

para ver quem vai para o segundo turno com o ex-Presidente Lula.  

 

Por isso, o PSDB não vai votar a favor dessa reforma da Previdência, assim como não votarão 

favoravelmente vários Deputados do PMDB. Como é que os três Deputados do PMDB do Pará 

- duas Deputadas do PMDB do Pará e um Deputado do PMDB do Pará - vão votar a favor 

dessa reforma da Previdência aqui? Como é que eles vão se explicar no Pará aos seus 

eleitores, levando-se em consideração que vai estar em disputa no Estado do Pará o PMDB 

com o PSDB? Esse debate virá, sim, para a campanha eleitoral. 

Portanto, isso não é uma reforma, é um desmonte da Previdência Social. Parem de falar em 

reforma! Isso é um desmonte, o desmonte da Previdência Social. 

É por isso que esta Casa não vai votar, nem agora e nem no ano que vem, essa reforma 

danosa! 

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação da 

Casa, em especial no Programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Deputado Zé Geraldo, o pedido de V.Exa. será atendido. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 
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Sumário 

Demonstração da má qualidade da proposta de reforma previdenciária por estudo apresentado 

pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP. Contrariedade à matéria.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero deixar claro aqui o estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP, 

que mostra que o texto da reforma ainda está ruim. 

Nas contas da Previdência, o Governo não acabou com as desonerações e ainda está 

metendo a mão com a DRU. Para os trabalhadores rurais, o risco é muito grande: na legislação 

ordinária, pode ser alterada a norma. Em relação à pensão por morte, é um absurdo: não 

poderá ser cumulativa com a aposentadoria, para quem recebe acima de dois salários 

mínimos; e o cálculo do benefício de pensão volta a ser pré-Constituinte: 50% mais 10%. O 

cálculo de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, somando-se 25 anos de 

contribuição com a idade de 62 anos ou 65 anos, será reduzido em mais de um quarto, 

percentualmente. As aposentadorias especiais acabaram. Os professores não estão sendo 

tratados aqui. Os aposentados por invalidez também não. A aposentadoria dos guardas 

municipais e dos agentes penitenciários sumiu! No caso dos servidores públicos, em 2003 já foi 

resolvida a situação, naquela emenda.  

Portanto, é uma mentira que a mudança é a favor neste momento. Na verdade, o que querem 

é prejudicar a seguridade dos trabalhadores brasileiros.  

Praga de aposentado pega! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação ao Deputado Mauro Pereira de posicionamento contra a reforma da Previdência em 

nome de policiais rodoviários federais do Estado do Rio Grande do Sul presentes na Câmara 

dos Deputados. 

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só quero agradecer o 

trabalho do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul. Esses 

policiais do Rio Grande do Sul vieram pedir o meu voto contra a reforma da Previdência. 

Eu, da mesma forma, gostaria que o Deputado Mauro Pereira se posicionasse aqui da tribuna 

contra a reforma da Previdência, já que eles também me pediram isso. 
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________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de uso pela Presidência da República de chantagem para aprovação da reforma da 

Previdência. 

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, povo brasileiro, nós estamos no dia 5 de dezembro, mês do Natal, mês que fecha o 

ano, mês em que buscamos organizar a nossa família, mês em que a população se prepara 

para os festejos. Mas o Presidente Temer, este Presidente golpista, está insensível a tudo isso!  

Saiu na Folha de S.Paulo e em vários órgãos de imprensa, no dia de hoje, a notícia de que o 

preço do gás de cozinha subiu de novo e acumula alta de 68% desde agosto - 68% desde 
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agosto! Temer, desse jeito você quer matar o povo já neste ano, porque você sabe que, no ano 

que vem, nós vamos afastá-lo daí! 

Neste final de semana, o que mais havia em Brasília era Deputado e Presidente de partidos 

como o PSDB, o DEM e, principalmente, o PMDB! Eles acamparam no Palácio do Planalto. 

Temer está transformando o gabinete do Palácio do Planalto numa sala de chantagens - de 

chantagens! Isso é uma afronta à organização do Estado brasileiro. 

Aqui ao lado, no Palácio do Planalto, ele recebe Deputados, recebe prefeitos. Foi dito que, para 

os prefeitos receberem 2 bilhões de reais do FPM a que têm direito - recursos que foram 

retirados por ele durante o ano -, vão ter que pressionar os Deputados a votarem a favor da 

reforma da Previdência. Eu já falei com os prefeitos que me apoiam: não venham me pedir 

nada disso! E eles não me pediram, porque sabem que eu voto contra a reforma da 

Previdência. 

Não bastasse isso, agora há aqui na Câmara a notícia de que o Deputado que votar contra a 

reforma da Previdência vai ser cortado do Fundo Partidário do seu partido. Não tenham medo, 

Srs. Deputados! 

Deputados do PSDB, do DEM, do PMDB, eu sei que V.Exas. seguram este caixão, seguram 

este Temer apodrecido, este Governo que está cada vez mais se destruindo e destruindo o 

Brasil. Não tenham medo! Reajam, reajam! Não votem a favor da reforma da Previdência! Nós 

temos que nos posicionar. 

O Brasil todo está de olho no Congresso Nacional. O Brasil não aceita que os Deputados 

aprovem a reforma da Previdência. Eu vejo grandes veículos de comunicação dizerem que a 

reforma da Previdência vai gerar 8 milhões de empregos. Aonde?! Quem vai cair nessa 

conversa?! Esta reforma da Previdência é antinacional, é antipovo. Esta reforma da 

Previdência é contra a população. 

Já tivemos 68% de reajuste no preço do gás, de agosto para cá. Há lugares em que o botijão 

de gás está custando 80 reais. Saiu na imprensa hoje que em breve o botijão vai chegar a 100 

reais aqui em Brasília. 

Tenham paciência, Sras. e Srs. Deputados! Os senhores e as senhoras tiveram o voto do povo 

brasileiro para chegar a esta Casa. É um orgulho estar aqui representando o povo, que nos 

deu esse direito. Abaixo de Deus, foi o povo que nos elegeu para estar aqui. Nós somos 513 

Deputados. Vamos dar 513 votos contra Temer e contra a reforma da Previdência! 

Fora, Temer, enquanto ele não acaba com o Brasil! Fora, reforma da Previdência também! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, 

estamos chegando ao final do ano e, muito em breve, comemoraremos o Natal. 

Vejam só o presente de Natal de Temer aos brasileiros: mais um aumento no preço do gás de 

cozinha. Entrou em vigor hoje, dia 5 de dezembro, o sexto aumento no preço do gás desde 

agosto. É isso mesmo, Sras. e Srs. Deputados! Michel Temer e seu Governo golpista 

aumentaram seis vezes, desde agosto, o preço do gás de cozinha. O botijão de gás já está 

custando R$ 80! Pasmem, Sras. e Srs. Deputados! Um botijão de gás de cozinha está 

custando R$ 80 reais! 
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Vejam bem a evolução do preço do gás de cozinha! É fácil entender quem paga a conta do 

golpe: em 2004, R$ 30,17; em 2005, R$ 29,97; em 2006, R$ 33,02; em 2007, R$ 32,76; em 

2008, R$ 33,38; em 2009, R$ 38,21; em 2010, R$ 38,30; em 2011, R$ 38,93; em 2012, R$ 

39,59; em 2013, R$ 40,98; em 2014, R$ 43,70; em 2017 (pós golpe), R$ 80,00. 

Sras. e Srs. Deputados, vejam a realidade do Brasil! O trabalhador e a trabalhadora tiveram a 

CLT rasgada; os investimentos em saúde, educação e segurança pública foram congelados; a 

terceirização foi aprovada, o programa Farmácia Popular foi finalizado; o Bolsa Família foi 

diminuído; e o brasileiro corre o risco de perder a sua aposentadoria. Além de tudo isso, vai ter 

que pagar R$ 80 no botijão do gás de cozinha? 

Vejam o sacrifício do povo depois do golpe de Temer! Vejam quem paga a conta da crise no 

Governo Temer! 

É por isso que o povo está com saudade do Lula. É por isso que o Lula lidera todas as 

pesquisas eleitorais. É por isso que o Lula será, mais uma vez, Presidente do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Responsabilização dos Governos Lula e Dilma pela crise brasileira. Crítica à mudança de 

posicionamento do PT sobre a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

gostaria de dizer ao Deputado que citou o meu nome que, se o Brasil está nessa situação 

difícil, se o preço do gás está alto e se nós estamos passando por essa crise, isso foi graças 

aos desgovernos do ex-Presidente Lula e da ex-Presidenta Dilma, que arrebentaram com o 

Brasil, quebraram o Brasil. 

E digo mais: que bom que nós, há 1 ano e 8 meses, cassamos o mandato da então Presidenta 

Dilma, porque senão hoje nós estaríamos sendo comparados com a Venezuela, onde não há 
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mais alimento, não há mais remédio, não há mais nada, nem esperança e nem moeda. Então, 

esse é o desgoverno do PT. 

Quanto à reforma da Previdência, eu quero dizer que nós estamos no diálogo, conversando 

com as entidades. E o PT, que até 1 ano e meio atrás, defendia a reforma da Previdência, 

agora quer ganhar a eleição para a Presidência da República, para em 2019 fazer uma 

reforma. Mas, aí sim, essa será para arrebentar com os servidores públicos, porque é assim 

que o PT faz: quando está no poder, arrebenta com o povo; quando sai, quer ser amiguinho do 

povo. Não dá. O povo já conhece o PT. 

Era isso o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Convite à população para uso de aplicativo do Podemos para indicação do posicionamento da 

bancada acerca da votação da reforma da Previdência. Orientação de bancada para votação 

de requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento 

tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás 

natural e a instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

________________________________________ 

O SR. SILAS FREIRE (PODE-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O Podemos continua 

conclamando a sociedade a participar do seu aplicativo, para dirigir, de forma inédita no Brasil, 

o posicionamento da bancada de um partido político numa votação importante. Isso será 

realizado na votação da reforma da Previdência. Todos podem acessar a página do Podemos 

e baixar o aplicativo para dizer como a bancada deve se posicionar sobre a reforma da 

Previdência.  

E nós vamos manter a coerência. Somos contra a MP. Portanto, o Podemos vota "sim".  
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________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de destaque para a votação em 

separado da Emenda nº 12, apresentada à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o 

tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo 

ou de gás natural e a instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos.  

________________________________________ 

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

concordância com o destaque apresentado. Vota "sim" à emenda, até porque ela busca 

assegurar as condições de competitividade da indústria nacional. 

Eu nunca vi um Governo tão sabujo, tão saprófago da própria soberania nacional. É um 

Governo que não tem projeto de desenvolvimento nacional. Por isso, não se importa com os 

bancos públicos, com o crédito; por isso quer vender a ELETROBRAS por 10% do valor dos 

seus ativos; por isso, para ele, não importa a INFRAERO, não importam os rios, não importam 

as estradas, não importa o mercado interno. 

Está exigindo que o trabalhador pague uma alíquota previdenciária com base em uma renda 

que não recebeu. Ele não a recebeu! Quem ganha menos que um salário mínimo vai ter que 

contribuir com 8% para o INSS sobre o valor do salário mínimo; portanto, vai pagar imposto 

sobre o que não recebeu. Além disso, o Governo quer retirar a aposentadoria dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Por isso, o PT vota "sim". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação do orador em ato contra a reforma da Previdência, em Belém, Capital do Estado 

do Pará. 

________________________________________ 

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

Presidente, hoje, em Belém, participei de um ato contra a reforma da Previdência. Achei 

interessante que, apesar de as centrais sindicais, na sua maioria, terem oficialmente decidido 

pela suspensão da greve nacional depois de V.Exa. ter dado uma entrevista dizendo que não 

havia apoio para colocar o projeto em votação nesta semana, os atos ocorreram em todo o 

País, inclusive com a presença de todas as centrais sindicais. Até a Força Sindical, a Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB, a Intersindical, a Central Sindical dos 

Trabalhadores - CST e a Central Única dos Trabalhadores - CUT estiveram presentes. 

Quero parabenizar os trabalhadores e dizer que concordo absolutamente com o relatório da 

CPI da Previdência, do Senado, que concluiu que não há déficit e que, portanto, os 

trabalhadores não podem pagar essa conta. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCUSSÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Recusa do orador à discussão das Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 5.568-A, 

de 2013, sobre a criminalização da embriaguez no trânsito. Denúncia de uso pelo Governo 

Federal de compra de votos e de propaganda enganosa para tentativa da aprovação da 

reforma da Previdência. 

________________________________________ 
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O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, primeiro, eu queria entender como, com 190 Deputados em plenário, nós tínhamos 

que votar os destaques da MP do petróleo, e, de repente, inicia-se a discussão de um outro 

projeto de lei aqui no plenário, que seria para chamar Parlamentares da base aliada para virem 

aqui a fim de alcançar quórum. Há que se esperar. Eles que venham para o plenário. 

Nós não temos dever nenhum de discutir esse projeto, e eu não vou fazê-lo! Eu vou falar da 

reforma da Previdência. Eu vou falar daqueles que querem triturar os direitos dos 

trabalhadores, através da reforma da Previdência. E quero me referir ao Deputado Rodrigo 

Maia diretamente. O Presidente da Casa não é líder de Governo! Até o Presidente da 

República vai jantar na casa do Presidente da Câmara, com todos os Líderes da base aliada. 

Todo dia é um jantar! Estão engordando à custa de dinheiro público! Jantar de Líder, jantar de 

Deputado, para quê? Para ferrar os trabalhadores! Porque é disso que trata a reforma da 

Previdência. É para retirar direitos! É para esmagar direitos no Brasil e para mentir para a 

população brasileira! 

Eu nunca vi tanta propaganda enganosa como nós estamos vendo na televisão. É um gasto de 

200 milhões de reais que o Juiz de Primeira Instância derruba. Há um Juiz do TRF daqui de 

Brasília contra o qual a Advocacia-Geral da União todo dia recorre, e ele derruba a liminar dada 

pelo Juiz que defende os interesses populares. Aquilo não é só propaganda enganosa! Aquilo 

é enganar o povo totalmente, e com dinheiro público! 

Dizer que fazer reforma da Previdência é justiça social é uma mentira descarada, escandalosa! 

Querem fazer justiça social? Vamos taxar as grandes fortunas. Vamos taxar as grandes 

heranças. Vamos cobrar daqueles que ganham sobre lucros e dividendos nesses fundos 

milionários especulativos. Vamos cobrar a dívida ativa dos caloteiros da União. Vamos parar de 

fazer REFIS para latifundiário, para ruralista, para empresário rico, pessoas que todo dia 

enchem o bucho de dinheiro. Vamos parar de querer tirar dinheiro de quem ganha de um a 

dois salários mínimos neste País. 

Por isso, somos contra inclusive começar a discussão agora. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da proposta de reforma tributária apresentada pelo Deputado Luiz Carlos Hauly. 

Importância do debate sobre a reforma da Previdência.  
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________________________________________ 

O SR. PEDRO FERNANDES (Bloco/PTB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós 

estamos na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização discutindo os 

relatórios preliminares. Hoje à noite possivelmente nós já começaremos a votação de cada 

área. 

Uma coisa ficou bem clara: o Brasil está com uma receita curta para cobrir suas despesas e 

para pensar em investimentos. É uma realidade que nós estamos vivendo. Acabou o discurso 

daqueles que acham que o Governo, por uma questão até ideológica, não quer investir em 

algumas atividades básicas. Simplesmente o dinheiro acabou. A farra acabou. Está aí o 

Orçamento mostrando isso.  

É claro que nós temos que priorizar a educação, priorizar a saúde e ver alguma coisa para a 

infraestrutura, mas o importante é nós pensarmos numa reforma de Estado. Este Estado já não 

cabe dentro do Orçamento. 

E, mais do que isso, Sr. Presidente, nós temos de pensar na reforma tributária. Essa 

geringonça que é a questão tributária no País precisa ser avançada com o uso da tecnologia.  

O Deputado Luiz Carlos Hauly apresenta uma proposta que, acredito, dá para nós debatermos 

e - quem sabe? - aprovarmos, porque tem uma reengenharia da questão tributária neste País, 

trazendo a tecnologia para dentro da arrecadação. Assim, prioriza entes como os Municípios e 

os Estados, dividindo um pouco daquilo que fica com a União. O importante é que tenhamos 

uma estrutura de impostos mais para o patrimônio e para a renda do que para o consumo. 

Esse é o foco principal. 

Hoje, se V.Exa. se detiver no exame do consumo das pessoas pobres, daquelas que, vamos 

supor, ganham até mil reais, verá 590 reais são pagos de impostos. Há um peso, há uma carga 

tributária, porque essas pessoas estão muito mais na base do consumo. A reforma proposta 

pelo Deputado Luiz Carlos Hauly é evitar um pouco a questão dos impostos no consumo e 

agravar um pouco mais na renda e no patrimônio. Eu acho que nós precisamos fazer essas 

reformas. 

Está aí a reforma da Previdência. Acho importante nós trazemos o debate para este Plenário 

ainda este ano, para mostrar para a população que o Brasil tem rumo, tem Governo e tem um 

Congresso que pode discutir respeitosamente. 

Não adianta aqui alguns exagerarem ou anarquizarem, alguns Deputados que têm um 

pensamento divergente. Vamos para o debate, o debate claro, o debate sério, o debate 

competente, para que a população possa conhecer aqueles que querem o bem do País e 

aqueles que não querem o bem do País, para que possamos avançar. 

Diante disso, agradeço a V.Exa.  

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Condução equivocada do Governo Michel Temer pela priorização da reforma previdenciária 

sobre a reforma tributária.  

________________________________________ 

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

Manato, V.Exa. há pouco fez um chamado para os Parlamentares virem a este plenário. Na 

verdade, esta ausência dos Parlamentares aqui representa a crise que muitos Parlamentares 

estão vivendo, porque esses Parlamentares se comprometeram com Michel Temer e Henrique 

Meirelles no pacote. Comprometeram-se a votar todo o pacote. Como diz o ditado popular, 

venderam a alma para o diabo. Agora chegaram à conclusão de que eles não podem votar a 

favor da reforma da Previdência, por mais que o Governo tente enrolar, tente esconder e tente 

fazer uma maquiagem ou algumas pequenas mudanças. É por isso que este Plenário está do 

jeito que está. 

O Governo errou. O Governo deveria ter priorizado, por exemplo, a reforma tributária. O Partido 

dos Trabalhadores sempre quis fazer uma reforma tributária no Brasil, mas forças políticas do 

próprio PMDB e do PSDB, que governaram até há pouco tempo os dois Estados mais 

poderosos do Brasil, Minas Gerais e São Paulo, e ainda governa São Paulo, não apoiaram. Se 

se juntarem as duas bancadas, as de Deputados de Minas Gerais e de São Paulo, dará quase 

um terço desta Câmara, com os dois Governadores. Nunca quiseram fazer a reforma tributária. 

Para o Estado do Pará, a reforma que mais interessa - e interessa a todo o Brasil - é a reforma 

tributária. Nós temos que acabar com essa Lei Kandir! O povo do Pará está sendo escravizado 

por essa Lei Kandir. O minério de ferro, que é o maior produto daquele Estado, uma das 

maiores exportações de minério de ferro do mundo, não paga 1 real de ICMS - Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, enquanto o cidadão do Pará paga 33% de ICMS na sua 

conta de energia, Sr. Presidente. O ouro do nosso Estado não paga 1 real de ICMS. Essa 

reforma tributária vai acabar com esta tal de Lei Kandir, essa criminosa Lei Kandir, para o 

Brasil e para o Estado do Pará. 

Portanto, querem votar a reforma tributária? Vamos votar. Não dá tempo de votá-la até 

dezembro? Temos chance de votá-la em março, abril, maio e junho. Quanto à reforma da 

Previdência, paciência! Para massacrar os trabalhadores brasileiros? Tenham paciência, nós 

não vamos votar! 

Sr. Presidente, solicito que a minha fala seja divulgada no programa A Voz do Brasil. 

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

 

________________________________________ 

377.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 05/12/2017-17:28 

Publ.: DCD - 12/6/2017 - 164 IVAN VALENTE-PSOL -SP 

CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Campanha midiática para votação da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, é impressionante a campanha midiática desenvolvida, através da pressão, 

para que os Deputados desta Casa votem a reforma da Previdência antes do dia 15 deste mês. 

O terrorismo está instalado na mídia, na propaganda que já consumiu praticamente 200 

milhões de reais, para mentir ao povo brasileiro. 

É impressionante o uníssono dos meios de comunicação, dos comentaristas, dos articulistas 

nos grandes jornais: "Se não votarem a reforma da Previdência, o Brasil acaba, o Brasil 

quebra", como se nós fôssemos resolver o problema das contas públicas em 2018, em uma 

reforma que está pautada para 40 anos. Essa é uma grande balela, uma grande mentira! 

E esta é a última notícia: o Presidente da Câmara dos Deputados - que virou Líder do Governo, 

porque não há Líder do Governo, então o Presidente cumpre esse papel, S.Exa. que é 

umbilicalmente ligado ao mercado financeiro e aos bancos deste País - disse no último sábado 

que não há número para se votar, mas hoje S.Exa. já está mais realista, e amanhã estará 

ainda mais otimista, para alimentar a bolsa de valores, o rumo do dólar, e assim por diante.  

Agora se pressionam todos os partidos da base aliada para que fechem questão. Eles não 

fecharam questão nem para salvar a pele do Temer! Os que votaram a favor do impeachment 

não tiveram o voto fechado nos partidos para salvar a pele do Temer. Salvaram a pele do 

Temer. Era ali que se precisava de 308 votos no sentido contrário.  

Na verdade, é como se os Deputados precisassem de um álibi para dizer à sociedade 

brasileira, quando forem pedir votos em 2018: "Olhem, eu sei que essa reforma destrói os 

direitos dos trabalhadores e principalmente dos que ganham até dois salários mínimos - é 

preciso dizer aos trabalhadores que eles serão os maiores prejudicados, assim como foram na 



 

1982 
 

reforma trabalhista -, mas eu tenho um bom álibi: eu digo que o partido fechou questão". É isso 

que eles estão dizendo aí fora, que o partido fechou questão. Como um avestruz, dizem: 

"Olhem, eu não tenho responsabilidade por ter votado na reforma da Previdência". 

Mas não é assim que o povo vê as coisas. Cada cidadão brasileiro tem na residência um 

aposentado, alguém prestes a se aposentar, que sabe que trabalhar no Brasil e contribuir 

durante 15 anos seguidos não é fácil. Isso não é fácil num país que tem quase 50% de trabalho 

informal, que tem 14 milhões de desempregados, em que os patrões não querem assinar 

carteira de trabalho para não ter encargos. Essa é a realidade brasileira. 

O cidadão que está sendo chamado de privilegiado, Sr. Presidente. Ganha 2 mil reais e 

passará a ganhar, depois de aposentado, 1.200 reais. Contudo, se ele contribuir por 40 anos, 

aí sim ele atingirá 2 mil reais. 

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

V.Exa. será divulgado no programa A Voz do Brasil. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

registrar que hoje o Brasil inteiro se mobilizou contra a reforma da Previdência. Pela manhã 

participei de uma assembleia na Refinaria Landulpho Alves, onde petroleiros e trabalhadores 

da construção civil, montagem e manutenção paralisaram os trabalhos por 3 horas.  

Eu tive a oportunidade de fazer uma ampla exposição sobre a reforma trabalhista, a nova Lei 

da Terceirização - que, na verdade, não é uma reforma, é uma "deforma" trabalhista -, e esse 

projeto infeliz que quer acabar com a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. 
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Portanto, quero aqui reafirmar que vou votar contra essa proposta de reforma da Previdência. 

Nessa reforma, a única preocupação é fiscalista, é para cobrir o buraco das contas públicas. 

Na hora de fazer a escolha de quem paga a conta, o andar de baixo foi apenado por este 

Governo golpista. 

Vamos derrotar a reforma da Previdência neste plenário! E o povo disse lá: "Quem votar na 

reforma da Previdência vai ser cobrado pelo eleitor na eleição do ano que vem". 

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

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de uso pelo Governo Federal de propaganda enganosa sobre a necessidade de 

reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

Sras. e Srs. Deputados, é impressionante a vocação deste desgoverno Temer para atacar os 

mais pobres! Agora, a bola da vez é a massa de propaganda falsa, mistificada, e a chantagem 

dos ditos mercados para retomar a antirreforma da Previdência com a mentira de que seria 

para combater privilégios.  

Não, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasileiros, esta proposta de antirreforma da 

Previdência é para cortar 15%, 20%, 30% ou 40% do valor das aposentadorias futuras de 

trabalhadores que vão se aposentar pela regra atual com 2.000 reais, 2.500 reais, 1.500 reais. 

Deputado Ivan Valente, todos os trabalhadores que contribuem para o Regime Geral da 

Previdência terão em suas aposentadorias, se esta proposta for aprovada - e nós temos 

convicção de que não será e lutaremos muito para que não seja aprovada -, um corte de 10% a 

50% no valor das aposentadorias, Deputado Zé Geraldo. Por quê, Deputado Caetano? Porque 

o Governo não conta naquela propaganda mentirosa que ele quer colocar na média para 
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calcular o salário de aposentadoria desde o primeiro salário que o trabalhador recebeu até o 

último. E ele não vai mais deixar retirar aqueles vinte piores salários de cada cem, que hoje são 

retirados.  

Mais do que isso, ele diz que quem tiver 15 anos de contribuição vai poder aposentar-se, mas 

não diz que quem não tiver 40 anos de contribuição perderá 1,5% do valor da sua 

aposentadoria a cada ano a menos dos 40 anos. 

O que acontecerá com alguém que tem 20 anos de carteira assinada? Ora, todo mundo 

trabalha 40, 45, 50 anos, só que trabalha muito tempo neste mercado precarizado sem a 

carteira assinada. Se tiver, por exemplo, 20 anos de carteira assinada, vai sofrer um corte de 

mais 30% no valor da aposentadoria. É muita perversidade, Sr. Presidente! 

Eu peço 1 minuto para concluir, Sr. Presidente, Deputado Carlos Manato. 

É muita perversidade de um Governo que está entregando para as petroleiras multinacionais, 

Deputado Nelson Pellegrino, algo em torno de 988 bilhões de reais nos próximos 30 anos! Isso 

equivale a duas vezes o que eles querem tirar dos trabalhadores que ganham dois, três, quatro 

salários mínimos. 

Querem combater privilégios? Vamos votar aqui o Imposto sobre Grandes Fortunas. Querem 

combater privilégios? Vamos votar o imposto sobre lucros e dividendos dos ganhos milionários 

nos mercados financeiros. Querem combater privilégios? Vamos congelar o teto salarial de 

juízes, Deputados e Senadores por 4 anos. Isso é combater privilégio, e não retirar de quem 

ganha dois ou três salários mínimos. 

O trabalhador rural assalariado, por exemplo, quando ele terá 40 anos de carteira assinada, 

num trabalho intermitente, em condições precarizadas? Quando muito, ele se aposenta 

ganhando um salário e meio ou dois salários, Sr. Presidente JHC, que agora está dirigindo os 

trabalhos. 

E quem propõe esse debate? Temer, o aposentado precoce, com milhares de reais na sua 

aposentadoria. Quem propõe esse debate? Meirelles, o banqueiro que tem aposentadoria de 

milhões na sua carreira de banqueiro. Quem propõe agora é o novo Líder, o Presidente da 

nossa Casa, Deputado Rodrigo Maia, que assumiu essa bandeira perversa para prejudicar o 

trabalhador brasileiro. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de intenção do Governo Federal de uso de recursos obtidos com a aprovação do 

Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 33, de 2017, sobre a abertura de crédito suplementar 

aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, para financiamento de propagandas 

favoráveis a privatizações e à reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Presidente JHC. 

Há poucos dias, na sessão Congresso, quando nós votávamos o Projeto de Lei do Congresso 

Nacional nº 33, de 2017, eu chamava atenção, durante a orientação da bancada do PT, que 

votou contra esse PLN, para o fato de que esse remanejamento orçamentário para este ano de 

2017 tirava verbas da agricultura, da educação, do remédio, da farmácia popular, da compra 

pública, da creche, da educação, para alocar 99 milhões de reais à Secretaria Especial de 

Comunicação Social, do Governo Federal, fundamentalmente com a finalidade de financiar 

propaganda em prol da privatização e enganar o povo, dizendo que com isso as tarifas iriam 

diminuir - esse é o discurso moderno do Temer. Ele quer fazer parecer que a privatização é 

para diminuir tarifas, só que as tarifas aumentam a cada dia: aumenta a da luz, aumenta a do 

gás, aumenta a do diesel, aumenta a do combustível, aumenta a de tudo. Então, aí está posta 

uma grande mentira. 

Havia um segundo fator: a Secretaria Especial de Comunicação Social queria dinheiro para 

falar da reforma da Previdência. E o Governo está usando o dinheiro que está faltando no 

posto de saúde, que está faltando na educação, que está faltando na agricultura, que está 

faltando em infraestrutura, para mentir para o povo brasileiro, dizendo que a reforma da 

Previdência é necessária. Trata-se nada mais, nada menos do que de um pagamento para o 

banqueiro investidor, que tem que destruir a previdência pública para que possa ganhar 

também em cima da previdência privada. 

E o pior é que espalharam pelo País, de forma mentirosa - eu estou com o documento aqui 

para mostrar que isto é mentira -, que a agricultura estaria fora, que a reforma não atingiria a 

previdência rural. Pasmem, senhores: o § 2º do art. 201 da emenda aglutinativa que o Governo 

apresentou fala dos trabalhadores rurais e inclui uma contribuição de 15 anos, ou seja, está 

escrito que a agricultura familiar vai precisar contribuir. 

É claro: se a agricultura familiar constar na Constituição, pode-se depois, por aprovação da 

maioria simples deste Plenário, colocar aquilo que o Relator tinha apresentado - pagamento 

por mês para o homem, para a mulher, para o filho, para a filha -, o que inviabiliza a 

aposentadoria do agricultor familiar. 

Eu quero chamar a atenção deste plenário para o fato de que a propaganda paga com o 

dinheiro do Governo, que é do povo, está sendo usada para mentir, dizendo que o agricultor 

não está dentro da reforma. Ele está dentro da reforma, sim, para ficar fora da Previdência. É 

por isso que o incluíram na reforma. Outro artigo que está na emenda aglutinativa diz ainda 

que ele, cumulativamente, precisará contribuir com 180 contribuições mensais. 
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Então, Sr. Presidente, é isto que eu quero dizer: o agricultor está dentro da reforma e, por isso, 

nós não podemos votar a favor dela. Nós votaremos contra essa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço ao Deputado Bohn Gass. 
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Defesa de realização de votações nominais de destaques à Medida Provisória nº 795, de 2017, 

relativa ao tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo 

de petróleo ou de gás natural e à instituição de regime tributário especial para as atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos. Contrariedade à expectativa criada pelo Governo Federal sobre existência de 

maioria na Câmara dos Deputados para aprovação da proposta de reforma da Previdência. 

Contrariedade à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, nós caminhamos para celebrar um acordo, porque queremos que 

algumas das votações sejam nominais. 

Não podemos perder aquilo que o Governo coloca nesta medida provisória como uma coisa 

factual, o que é irreal. A perda direta de Estados e Municípios é de 46% no primeiro momento. 

Não se trata de uma perda de 1 trilhão de reais, porque nenhum país do mundo pode renunciar 

receita de 1 trilhão, mas se trata, para Estados e Municípios, de uma perda de 338 bilhões de 

reais, ao longo de 20 anos, Deputado Paulo Foletto. São essas isenções que nós queremos 

discutir. É por isso que queremos que alguns destaques sejam votados nominalmente.  

Esta medida provisória não deveria ser votada. Essa matéria deveria vir à Câmara - o 

Presidente defende que seja assim - por meio de projeto de lei, passando por Comissão 

Especial, com audiências públicas, por ser tão importante, já que faz uma revisão do 

REPETRO. Temos que considerar a realidade do pré-sal que tínhamos, a realidade que temos 

hoje, com a expectativa de queda do preço do barril de petróleo no mundo, e a realidade 

factual que estamos vivendo. Essa exploração faz com que tenhamos esse levantamento. 
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A perda de arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido será da ordem de 5,4 

bilhões de reais, em 2018; de 6,3 bilhões de reais, em 2019; e de 8 bilhões de reais, em 2020. 

Ninguém aqui está falando de trilhões, estamos falando de alguns bilhões de reais, que iriam 

para Estados e Municípios. 

Quero pedir atenção aos colegas, mesmo os de partidos da base. Precisamos tentar segurar 

alguma coisa, para que a perda que afetará os nossos Estados e Municípios não seja tão 

grande com a aprovação desta medida provisória. 

Eu uso este tempo de Liderança também para abordar aquilo que está sendo discutido nesses 

dias com relação a essa "matrix", essa realidade virtual dos que dizem estar prontos para votar 

a reforma da Previdência. 

Deputado Carlos Manato, chegaram a publicar um panfleto, que vai ser repassado aos 

Deputados, para que votem favoravelmente à reforma. Não sei nem quanto custou a 

publicação desse panfleto, mas sei que ele está totalmente descontextualizado. Querem falar 

que, em 1998, no Governo Fernando Henrique, quem votou pela reforma não foi tão 

prejudicado como alguns imaginam; pelo contrário, foi beneficiado. 

Ora, em 1998, o Fernando Henrique tinha 40% de popularidade; Michel Temer tem 4%. O fator 

previdenciário criado naquele momento era de 30%; o fator previdenciário previsto para quem 

não cumprir os 40 anos de contribuição, Deputado Manato, terá um redutor de 40% e, portanto, 

é maior do que o draconiano anterior. 

E tem mais: Fernando Henrique Cardoso foi eleito em primeiro turno, foi reeleito e bancou, 

naquele ano, a PEC da reeleição. Ele tinha credibilidade e sustentação dos seus partidos no 

Plenário da Casa, com relação ao Plano Real, para poder gastar dinheiro com a reeleição. 

Mas vamos à comparação com a realidade de hoje: não tínhamos a crise política que temos; 

não tínhamos uma crise de ética, de moral e de corrupção envolvendo o Governo Federal 

como temos; não tínhamos duas denúncias como as que foram votadas neste ano; e, acima de 

tudo, não tínhamos boa parte dos Ministros ou ex-Ministros denunciados ou, se não 

denunciados, presos. 

Essa é a realidade que eles apresentam para tentar comparar a minirreforma de 1998 com 

aquilo que querem fazer agora. Estão criando uma expectativa na população que está atenta e 

ansiosa lá nos Municípios. Há um sentimento de ansiedade: "Será que vai dar?" Todos os dias 

nós recebemos ligações das nossas bases, ligações que vêm de pessoas comuns, de gente de 

outros Estados, perguntando como está a articulação, como estão os bastidores: "Estão 

dizendo que já tem número. É verdade?" 

Quero dizer claramente que até respeito, por exemplo, a posição de convicção do Presidente 

Rodrigo Maia com relação à matéria. Ele faz isso por convicção e já disse isso algumas vezes. 

Mas há outros que nos trazem uma realidade fictícia, uma "matrix" que se coloca neste 

momento. Nós não temos número, Srs. Deputados! Cidadãos brasileiros, não há número 

suficiente para aprovar a reforma da Previdência - não há nesta semana e não haverá na 

semana que vem! Não adianta criarem essa expectativa positiva de que isso está acontecendo. 

Todos estão contando: "Que partido vai fechar questão?" Conversei hoje com vários Líderes da 

base, e eles disseram: "Se o outro fechar, eu fecho. Mas, se não fechar, eu não fecho". 

Resumindo: ninguém vai fechar! Não há número para isso!  

Criam uma realidade virtual dizendo que há número suficiente, que a expectativa é positiva e 

que estão trabalhando muito. Além disso, criam um panfleto totalmente fora do contexto, 
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mentiroso, descolado da realidade. É uma verdadeira bolha, Deputado Bebeto, para atender o 

mercado, só para sinalizar ao mercado que a realidade econômica do País é outra. Sinalizam 

isso neste final de ano para conseguirem fazer a virada. Apresentam números positivos, como 

se as pessoas estivessem na expectativa de que isso é real. 

Não é real, Sras. e Srs. Deputados! Não é real! A realidade é a que estamos vendo no plenário. 

Não há clima! No apagar das luzes, na última semana da Sessão Legislativa de 2017, com 

tudo o que nós vivemos, vem este Governo, sem credibilidade, sem moral, sem legitimidade, 

querer aprovar uma reforma com esse conteúdo.  

Os partidos não fecharão questão. Essa ameaça de que os Deputados dos partidos da base 

que não votarem favoravelmente não receberão fundo eleitoral fará muitos Deputados 

procurarem os partidos que estão votando contra a reforma, porque não tem como não 

repassar fundo eleitoral para 10, 15 ou 20 Deputados. Isso será questionado até na Justiça. 

Eu não estou recebendo - não sei se os Deputados aqui estão - pressão de prefeito nenhum. 

Surgiu essa conversa fiada e mentirosa de que vão liberar 3 bilhões de reais para os 

Municípios, para que os prefeitos pressionem os Deputados. Os prefeitos sabem do que 

precisam nas suas bases, mas também sabem que muito foi prometido durante a primeira 

denúncia e muito foi prometido durante a segunda denúncia.  

Se o Governo edita uma medida provisória como a MP 795, além de outras, com o objetivo de 

arrecadar, quando é que ele vai ter 3 bilhões de reais para disponibilizar, Deputado Arolde? 

Neste ano? No ano que vem? No período eleitoral não pode haver repasse de recursos. 

Então, parem de brincar com o povo brasileiro e parem de criar uma expectativa que não 

existe! 

Somos contra a reforma da Previdência. 

Muito obrigado. 
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em separado da expressão "com redução de cem por cento das multas de mora e de ofício", 

constante do caput do at. 3º do Projeto de Lei de Conversão nº 36, de 2017, apresentado à 

Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades de exploração e 

de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural. 

 

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, por delegação da nossa Líder Alice Portugal, uso o tempo da Liderança para 

denunciar mais um REFIS. 

Hoje, grande parte do Brasil foi às ruas para manifestar a sua indignação com a reforma da 

Previdência; para confrontar junto à sociedade brasileira as falsas informações dadas com o 

dinheiro público nas TVs, nas rádios; para confrontar as matérias que, com dinheiro de 

publicidade, o Governo Federal faz, mostrando só um lado sobre a reforma da Previdência, 

divulgando o chamado déficit da Previdência. 

Vejam a hipocrisia como argumento, Deputado Henrique Fontana: eles denunciam um déficit 

de 200 bilhões de reais em 20 anos. Em compensação, abrem mão, em 20 anos, de 1 trilhão 

de reais - fora esse REFIS, que é um perdão de 100% de dívidas das petroleiras estrangeiras 

com o Brasil já consolidadas. Isso sem contar o REPETRO, que é exatamente a isenção de 

impostos sobre as importações de produtos, equipamentos, além do que nós acabamos de 

aprovar aqui: a isenção no afretamento inclusive de navios de apoio marítimo à exploração 

offshore. 

É um escárnio! São as hipocrisias que se estabelecem, as falsas informações, que nos levam a 

penalizar o trabalhador pobre deste País, porque, com a reforma da Previdência - não se 

enganem! -, não há penalização de privilegiados, até porque a reforma do servidor público já foi 

feita. 

Hoje os servidores contribuem para receber o teto do INSS e têm um fundo de previdência 

complementar público. Qual é o grande pulo do gato na reforma da Previdência? É transformar 

essa previdência em previdência privada, para que os bancos privados ganhem com a reforma. 

Na verdade, nós estamos fazendo a reforma dos privilégios - privilégios do capital financeiro. E 

quem sofre? Os trabalhadores pobres urbanos e os trabalhadores rurais, que não estão fora da 

reforma, não; eles estão dentro, e 70% deles serão excluídos do sistema previdenciário, se 

esta reforma for aprovada. 

O que nós estamos vendo mais uma vez neste plenário é uma maioria apertada de Deputados 

que votam contra o Brasil neste momento e que estarão incentivando, com esta votação - aí, 

sim -, um aumento do déficit fiscal. 

Nós temos um limite de despesas estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016. 

Estamos equilibrando o caixa pela diminuição da arrecadação; estamos evitando uma despesa 

por uma limitação constitucional que aqui foi aprovada para saúde, para educação, para 

investimento, para custeio, para segurança pública, para as despesas fundamentais das 

políticas públicas brasileiras. E agora, em vez de equilibrarmos uma despesa aumentada para 

o povo com o aumento de investimentos e de geração de empregos, estamos fazendo esse 

equilíbrio cortando a arrecadação, não apenas da cadeia principal do petróleo, mas também de 

todas as cadeias que dela derivam - das pequenas, das médias, das empresas que derivam da 
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cadeia de óleo e gás, do setor naval, do setor de peças. 

 

Como disse o Deputado do PSB, que faz a emenda, 1 milhão de empregos podem ser 

derrubados a partir da votação que vamos fazer aqui. 

Então, o apelo mínimo que nós podemos fazer neste momento, em nome da bancada do 

PCdoB, é que coloquemos a mão na consciência quando votarmos o restante dos destaques; 

que nós aprovemos os destaques que estamos apresentando aqui, para que possamos reduzir 

os danos - é o que nos resta neste momento, confiando em que o Senado possa nos ajudar; e 

que paremos de enganar o povo. 

Não há votos aqui para aprovar a reforma da Previdência. O Governo não terá os votos para 

aprová-la, porque os Deputados não são inconsequentes a ponto de enterrarem seus votos 

para as eleições de 2018, aprovando algo tão perverso, tão privatizante, tão excludente do 

povo brasileiro e que privatiza e acaba com a previdência pública do Brasil. Acho que essa 

inconsequência os Parlamentares não terão. 

Nós votamos "não" ao destaque e apelamos para a aprovação dos próximos e para a não 

votação da reforma da Previdência. 

Obrigada, Sr. Presidente. 
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Orientação de bancada para votação de requerimento de quebra de interstício para votação 

nominal do requerimento de destaque para votação em separado do § 12 do art. 1º da Lei nº 

9.481, de 1997, contido no art. 2º do Projeto de Lei de Conversão nº 36, de 2017, apresentado 

à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades de exploração 

e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural.  

________________________________________ 

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

interstício.  

É importante que a sociedade brasileira saiba como estão votando os Parlamentares. 
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Um trilhão de reais é o que a última votação fez de renúncia para as petroleiras, um 

grandessíssimo absurdo. Queremos registrar toda a nossa solidariedade aos manifestantes 

que iniciaram a greve de forme aqui no rol da Taquigrafia contra a aprovação da reforma da 

Previdência. 

Entregam 1 trilhão de reais às petroleiras e querem que aqueles que ganham menos do que 1 

salário mínimo com um trabalho intermitente tenham que contribuir com 8%. O nome disso é 

covardia. 

O PSOL vota "sim". 
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Realização pela Casa de sessão solene em homenagem ao bicentenário do fundador da fé 

Bahá'í. Matéria intitulada Bispo de SP propõe "levante popular pacífico' contra a reforma da 

Previdência, publicada no portal Rede Brasil Atual.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar como lido um 

pronunciamento. 

Tivemos, na semana passada, uma sessão solene em homenagem à fé Bahá'í muito 

importante. Queremos agradecer a todos a participação. Esse é teor do pronunciamento que 

faço e para o qual peço a devida publicidade. 

E também, Sr. Presidente, tenho aqui uma matéria sobre o Bispo da Diocese de Jales, em São 

Paulo, D. Reginaldo Andrietta, que propõe um levante popular pacífico contra a reforma da 

Previdência. Para o Bispo de Jales, a proposta de reforma da Previdência que o Governo 

Temer quer que seja votada ainda este ano reduz direitos constitucionais e ameaça a vida de 

milhões de brasileiros, especialmente a dos mais pobres. Ele afirma que os argumentos do 

alegado déficit no sistema das aposentadorias são falsos e enganadores e defende um levante 

popular pacífico. 

Então, peço que seja registrado todo o teor da matéria relativa a D. Reginaldo Andrietta, que 

propõe um levante popular pacífico contra a reforma da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitos perseguem o povo Bahá'í, mas hoje eu vejo que 

realmente eles incomodam as trevas com sua luz brilhante e especial.  

Na semana passada, eu percebi que Bahá'u'lláh foi um homem que brilhava, e em seu 

bicentenário, por meio de uma sessão solene que realizamos aqui, pude entender um pouco da 

espiritualidade que o povo Bahá'í carrega consigo. 

Quero agradecer, mais uma vez, a todos os que fizeram parte desse time de luz e 

compareceram a este plenário, na semana passada. Acredite, o Irã e o mundo precisam 

conhecer essa simples e amável comunidade. 

Aquela canção que foi cantada por Indiana Nomma e seu tecladista Serge Frasunkiewicz, 

chamada Falcão Real, do ilustre compositor Marcelo Alvarenga, fechou o evento com um brilho 

especial. Aliás, a sessão solene do bicentenário de Bahá'u'lláh marcou a história deste 

Congresso Nacional. 

Há anos, o povo Bahá'í tem me procurado para denunciar a perseguição do governo Iraniano, 

e todas as vezes nós levamos o caso à Justiça Internacional. Quero afirmar ao povo Bahá'í que 

eu e muitos Parlamentares que militam nesta Casa a favor dos direitos humanos estamos 

dispostos a ajudá-los a qualquer momento. 

Era o que tinha a dizer. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Bispo de SP propõe 'levante popular pacífico' contra a reforma da Previdência 

Par ele, o grau de dignidade de uma nação se mede pelo sistema de proteção aos mais 

vulneráveis. "Afinal, proteção social deve ser comprada?", questiona Dom Reginaldo Andrietta, 

bispo de Jales 

São Paulo - Para o bispo de Jales (região sudeste de São Paulo, a cerca de 580 quilômetros 

da capital), Dom Reginaldo Andrietta, a proposta de reforma da Previdência que o governo 

Temer quer ver votada ainda neste ano "reduz direitos constitucionais e ameaça a vida de 

milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres". Ele afirma que os argumentos do 

alegado déficit no sistema das aposentadorias são falsos e enganadores, e defende um levante 

popular pacífico, com a distribuição de "santinhos" contra parlamentares que votarem a favor 

da reforma.  

"Que tal, então, levantarmo-nos em respeito às pessoas idosas de hoje e de amanhã?(...) 

David venceu Golias com uma simples funda. A força dos fracos está nas ações simples e 

contundentes", diz o prelado em artigo publicado na semana passada no site da Diocese de 

Jales.  

Segundo o bispo, a igreja é clara na defesa de um sistema de proteção social assegurado pelo 

Estado, "que não esteja submetido à lógica mercantil", de modo a garantir a preservação de 

direitos dos mais pobres.  
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Sobre o suposto déficit, o religioso ressalta dados apresentados pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Previdência, que apresentou relatório que identificou que as contas das 

aposentadorias estão no azul. "Essa constatação foi feita pela própria Comissão Parlamentar 

de Inquérito, constatando que a Previdência Social é, na realidade superavitária. Causa 

espanto um dos argumentos utilizados pelo presidente da República para essa reforma, que o 

brasileiro daqui a pouco viverá 140 anos." 

Também em esforço para barrar a proposta de reforma da Previdência do governo Temer, as 

nove centrais sindicais do país decidiram convocar uma greve nacional para o próximo dia 5 de 

dezembro. Em nota, as centrais afirmam que a proposta "acaba com o direito à aposentadoria 

dos trabalhadores brasileiros", e mandam recado aos parlamentares: "Não mexam nos 

direitos!".  

Confira o artigo 

Proteção social sem lógica mercantil 

O projeto de Reforma da Previdência Social será votado na Câmara dos Deputados tão logo se 

concluam as negociações do executivo com o legislativo, na forma de "compra de votos" por 

meio de cargos e emendas parlamentares. Este projeto reduz direitos constitucionais e ameaça 

a vida de milhões de brasileiros, de modo especial os socialmente vulneráveis. 

A Constituição de 1988, ainda em vigor, assegurou um sistema avançado de proteção social, 

conquistado a duras penas pela classe trabalhadora no bojo das lutas pela redemocratização 

do Brasil. A classe dominante jamais aceitou esse e outros avanços que, em última instância, 

apenas asseguram as bases para a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e justa. 

O congelamento por 20 anos dos gastos com programas sociais e a recente reforma trabalhista 

ferem gravemente nossa "Constituição Cidadã". Agora, a Proposta de Emenda Constitucional 

287, que reforma a Previdência Social, se for aprovada, dificultará o acesso à aposentadoria de 

milhões de trabalhadores, especialmente rurais, reduzirá drasticamente o acesso ao Benefício 

de Prestação Continuada, que é o benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência, e 

cortará pela metade as pensões de viúvas e viúvos. 

Os argumentos utilizados para essa reforma previdenciária são enganadores. O déficit alegado 

é falso. Essa constatação foi feita pela própria Comissão Parlamentar de Inquérito, constatando 

que a Previdência Social é, na realidade superavitária. Causa espanto um dos argumentos 

utilizados pelo Presidente da República para essa reforma, que o brasileiro daqui a pouco 

viverá 140 anos. 

Nossa Lei Magna está sendo, assim, mutilada. Em consequência, os pobres, já crucificados, 

estão sendo ainda mais sacrificados com o desmonte descarado do sistema de proteção 

social. Instaura-se a barbárie. Perde-se a civilidade. O governo de plantão quer que o Estado 

adote a política de Pilatos. Este "lavou as mãos" na condenação de Jesus. Trata-se da política 

do "Estado Mínimo" que se exime de sua responsabilidade de proteger sobretudo os mais 

desvalidos. 

O grau de respeito à dignidade humana de uma nação deve ser também medido por seu 

sistema de proteção social. A Doutrina Social da Igreja é clara na definição do papel do Estado 

de salvaguardar os direitos sobretudo dos mais pobres, garantindo, por exemplo, acesso a um 

sistema de proteção social que não esteja submetido à lógica mercantil. Afinal, proteção social 

deve ser comprada? 
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Um sinal muito particular de respeito humano é a proteção às pessoas idosas, a ser garantida, 

especialmente, por uma aposentadoria justa. Clamam aos céus o desprezo sofrido por elas. O 

Salmo 79,1 traduz, sabiamente, o clamor do idoso: "Não me rejeites na minha velhice; não me 

desampares quando forem acabando as minhas forças". O livro de Levítico 19,32 exorta: 

"Levante-se diante de uma pessoa de cabelos brancos e honre o ancião...! " 

Que tal, então, levantarmo-nos em respeito às pessoas idosas de hoje e de amanhã? Que seja 

um "levante popular", evidentemente pacífico. Que tal, por exemplo, distribuirmos 

ostensivamente, "santinhos" com nomes, fotos e partidos políticos dos legisladores que 

votarem a favor dessa reforma da previdência, denunciando-os em seus "currais eleitorais"? 

David venceu Golias com uma simples funda. A força dos fracos está nas ações simples e 

contundentes. 

Jales, 23 de novembro de 2017 

Dom Reginaldo Andrietta 

Bispo Diocesano de Jales 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio à reforma da Previdência.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, há Deputados que acusam a "turma dos direitos humanos" de ser responsável 

por essa bandidagem que aí está. Na verdade, eles defendem os "direitos desumanos", a outra 

parte. Se não defendem os direitos humanos e os direitos fundamentais, na realidade, estão 

defendendo outras coisas. 

Além disso, Sr. Presidente, hoje quero tratar desta farsa que o Governo está encaminhando 

para esta Casa: a reforma da Previdência. A emenda aglutinativa é uma farsa! O Governo diz 
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que não haverá prejuízo. No entanto, para perceber que isso não é verdade, basta ler uma 

matéria da CartaCapital desta semana cujo título é Lobo com pele de ovelha. 

Se a proposta fosse boa para o brasileiro, não seriam necessárias tantas propagandas como 

eles fazem, inclusive colocando pessoas para fazer o papel do idoso, do trabalhador, do 

agricultor. Isso mostra o que o Governo quer. Inclusive, agora estão obrigando as Lideranças a 

fechar questão para votar favoravelmente à reforma. 

Nós vamos entrar em obstrução. A partir de hoje, não vamos votar, porque este Governo é 

golpista. 

O Presidente da Câmara deveria ser defensor da Casa e não ser um representante do 

Governo que quer fazer a reforma, dizendo que há déficit, que há rombo. Está provado! Leiam 

o relatório da CPI da Previdência, do Senado, que mostra que não há rombo nenhum. O que 

há é a anistia que foi dada a várias empresas que não pagam a contribuição previdenciária. 

Nós iremos seguir a orientação de Dom Reginaldo Andrietta, Bispo de Jales: é preciso fazer 

uma rebelião, para impedir que esta reforma da Previdência seja aprovada! Essa reforma 

causará a destruição da Previdência pública brasileira. 

Eles querem que as pessoas paguem, mas não se aposentem. Isso é o que está sendo 

colocado nesta emenda aglutinativa, que tem que ir para o lixo! Aqueles que votarem 

favoravelmente a essa emenda vão responder diante do povo, que vai dizer que não quer 

esses Parlamentares que são contra a vontade popular. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Abertura da 10ª Festa do Melão, no Município de Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do 

Sul. Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social do Governo Michel Temer. 
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________________________________________ 

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

próximo fim de semana, o Município de Nova Santa Rita, a Capital Gaúcha do Melão, 

localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, realizará a 10ª Festa do Melão. 

Mesmo sendo um Município da Região Metropolitana de Porto Alegre, a agricultura ainda faz 

uma boa renda em Nova Santa Rita, com destaque para produção de melão, hortaliças, arroz, 

produtos ecológicos, e tem se adequado à questão da logística. 

Obra na BR-448, realizada pela Presidente Dilma, valorizou muito a nossa cidade, que é de 

imigrantes, de pessoas que deixaram o meio rural e para fazer vida em um Município bonito, 

bom para se morar, e onde teremos, com vários shows, na sexta, no sábado e no domingo, a 

Festa do Melão. Também temos lá uma feira da indústria e do comércio. 

Não há como deixar de falar aqui da forma como o Governo está tratando a reforma da 

Previdência. A qualquer custo quer colocar em votação nesta ou na semana que vem. Esse é 

um crime contra o trabalhador, é uma injustiça contra o povo brasileiro. 

Esta Casa não pode praticar esse ato de barbárie, prejudicando nossos trabalhadores do 

campo e da cidade, principalmente aqueles que trabalham, que produzem, que contribuem, 

sejam autônomos, sejam trabalhadores, sejam agricultores. 

Por isso, vejo que a pressão, que a mobilização do povo brasileiro é muito importante para não 

deixar a Câmara dos Deputados fazer essa injustiça, juntamente com esse Governo Michel, do 

PMDB, sem voto, que chegou ao poder por meio de um golpe e que agora quer dar um golpe 

atrás do outro no povo brasileiro. 

Sr. Presidente, quero dar como lido estes pronunciamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgá-los no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, nos dias 8,9 e 10 de 

dezembro, Nova Santa Rita estará em festa, comemorando a 10ª Festão do Melão. O evento 

será realizado no Parque Olmiro Brandão e terá diversas atrações: shows nacionais, parque de 

diversão, gastronomia, produtos orgânicos, exposição, artesanato e, é claro, deliciosos melões 

para os visitantes. 

Nova Santa Rita é o Município onde resido com minha família, no Assentamento Capela, desde 

1994, e está situada a 25 quilômetros de Porto Alegre, na Região Metropolitana. Com os seus 

recém-completados 25 anos de emancipação política, ela se destaca entre as outras por estar 

tão próxima da Capital e ainda ter traços de vida interiorana. O Município tem como base da 

economia a agricultura e o cultivo do melão, ganhando, assim, o título de Capital Gaúcha do 

Melão. 

Parabenizo a administração municipal, na pessoa da Prefeita Margarete Ferreti Simon, por 

mais esse grande evento que destaca ainda mais nosso Município no cenário gaúcho e 

nacional. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais servidores desta Casa, o Governo ilegítimo e golpista 

de Michel Temer segue o caminho de tentar convencer os Parlamentares a votarem 

favoravelmente à reforma da Previdência, que afetará literalmente os mais pobres, incluindo os 

trabalhadores rurais. 

As recentes propagandas do Governo golpista e não eleito, pagas com o dinheiro público, 

afirmam que os trabalhadores rurais estão de fora da reforma da Previdência. No entanto, isso 

não passa de uma mentira criada para desmobilizar e dividir a luta e resistência contra a 

reforma. 

A suposta redação da emenda aglutinativa da reforma da Previdência inclui como regra 180 

contribuições mensais individuais, ou seja, 15 anos, para que o trabalhador e a trabalhadora 

rural acessem o benefício. Com isso é evidente que os trabalhadores do campo serão 

profundamente prejudicados por essa reforma proposta e liderada pelo PMDB. 

Exigimos que o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, após ouvir a representação dos 

trabalhadores retire de pauta qualquer tipo de votação que trate dessa devastadora reforma da 

Previdência. Esta reforma é mais uma conta do golpe liderado pelo PMDB, e o povo pobre é 

que mais uma vez pagará a conta dos grandes sonegadores e devedores deste País. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma da Previdência Social apresentada pelo Governo Michel 

Temer. Incoerência na aprovação, em regime de urgência, de proposição relativa à isenção e à 

renegociação da dívida para os grandes proprietários rurais e as empresas do agronegócio 

com débito vultuoso ao sistema previdenciário, além da isenção exorbitante, para as indústrias 

petrolíferas exploradoras do pré-sal, diante do déficit do sistema previdenciário divulgado pelo 

Poder Executivo. 

________________________________________ 

O SR. NILTO TATTO (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Presidente, venho a esta tribuna falar 

sobre o que o Governo está querendo votar com relação à Previdência, mas, antes, acho 

importante esclarecer que, no debate sobre a Medida Provisória nº 795, de 2017, na semana 
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passada, um Deputado contestou o relatório produzido pela Assessoria da Câmara dos 

Deputados, que diz que o Brasil vai isentar as empresas petrolíferas em cerca de 1 trilhão de 

reais até 2040. Ele veio com assessores contestar o relatório. 

Agora saiu um relatório do SINDIFISCO, comprovando que, de fato, essa conta pode chegar a 

1 trilhão de reais em benesses para as empresas petrolíferas explorarem o pré-sal o mais 

rápido possível. É importante dizer o que isso tem a ver com o debate da Previdência. 

O Governo, de repente, dá isenção de 1 trilhão de reais para empresas petrolíferas, e faz votar, 

em regime de urgência, o projeto de lei do FUNRURAL, que dá cerca de 18 bilhões de reais 

em isenção ou em renegociação da dívida para os grandes proprietários rurais e as grandes 

empresas do agronegócio, dinheiro esse que também é da Previdência. 

É uma falácia essa história de que tem déficit a Previdência, porque é preciso considerar a 

receita que vem para pagar as aposentadorias. Além disso, não se pode ficar dando benesses 

para setores da economia, como indústrias petrolíferas e grandes proprietários rurais. A conta 

não vai fechar. 

Outra falácia do Governo é a propaganda de que está tirando da reforma da Previdência os 

trabalhadores do campo. Essa é uma mentira, porque os assalariados estão lá e estão sendo 

igualados aos trabalhadores urbanos. 

Todo mundo sabe que os trabalhadores assalariados rurais não têm emprego permanente todo 

ano, só no período de safra. Portanto, não vão ter a possibilidade de comprovar o recolhimento 

durante o período que está sendo exigido na nova lei. 

Nós não podemos aprovar de forma nenhuma esta reforma da Previdência. É uma falácia o 

que o Governo está fazendo. 

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

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Apresentação de proposta, pelo orador, de modificação do modelo de eleição de presidentes 

das federações e confederações esportivas nacionais. Posicionamento contrário à reforma da 

Previdência. 

________________________________________ 

O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dois assuntos me 

trazem à tribuna para falar com o povo brasileiro. 

Primeiro, quero registrar que apresentamos um projeto que visa mudar o modelo de eleição 

dos presidentes das federações e confederações do esporte brasileiro. Eu espero 

sinceramente que os atletas assumam o protagonismo. 

Chega desse modelo atual, que não deu certo! 

Lamentavelmente, hoje nós temos fortes indícios de desvio de dinheiro público. A maioria das 

federações e confederações sobrevive praticamente só com dinheiro público. Eu espero que os 

atletas e ex-atletas olímpicos assumam definitivamente o futuro do esporte brasileiro. 

O outro assunto sobre o qual eu não poderia deixar de falar é a reforma da Previdência. Essa é 

mais uma covardia que esta equipe econômica quer trazer para dentro deste plenário. Eu 

espero que boa parte dos nossos Deputados não aceite que, mais uma vez, o Sr. Meirelles 

queira entregar uma encomenda para o mercado. 

O Sr. Meirelles e este Governo têm que entender que o Brasil é feito de pessoas. Precisamos 

que essas pessoas sejam ouvidas. O que nós temos visto, principalmente na grande mídia, é a 

falta de oportunidade para o contraditório. Só fala quem é a favor dessa reforma. Não é 

possível que no Brasil não exista um economista que seja contra. Só falam os que são a favor. 

Isso está ficando muito feio. 

Mais uma vez, quero dizer publicamente que nós vamos votar contra a reforma da Previdência. 

Eu ouvi - espero que não seja verdade - que os partidos vão querer colocar um guizo nos 

Deputados. Em mim ninguém vai colocar guizo, não, colega! Já está definido: eu voto contra a 

reforma da Previdência. 

Repito o que já falei aqui outro dia: Governo, Meirelles, se quiserem voto para aprovar esta 

reforma, vão ter que buscar no Posto Ipiranga! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Deley. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa do arquivamento da proposta de emenda à Constituição relativa à reforma da 

Previdência Social. Necessidade de recuperação econômica da empresa Petróleo Brasileiro 

S.A. - PETROBRAS, prejudicada por decisões equivocadas de Governos anteriores.  

________________________________________ 

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

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de me posicionar contrário à reforma da Previdência, 

sobre a qual já falei na semana passada e vou continuar falando, até que seja definitivamente 

arquivada a emenda constitucional, vou falar de quem deu causa ao que está acontecendo 

hoje neste País. 

Quem pegou a nossa PETROBRAS e entregou para o Evo Morales? O Evo Morales está 

visitando o Presidente da República hoje. Quem foi que falou: "Evo Morales, vá lá e invada a 

PETROBRAS, que nós vamos passá-la para você. Nós gastamos muito, investimos bastante 

na Bolívia. Vá lá, invada, que nós vamos entregar para você"? O território brasileiro foi 

invadido, e o Evo Morales fez o que fez lá. Evo Morales, na mão grande, tomou a 

PETROBRAS do Brasil, e o Lula deixou por isso mesmo. 

Quanto à refinaria de Pernambuco, quem foi que a entregou à Venezuela? A Venezuela tinha 

que entrar com uma porcentagem, e não entregou. O que aconteceu? O Brasil arcou com 

todos os custos. A Venezuela está se dando bem. O Maduro está deitando e rolando com o 

nosso dinheiro, fazendo o metrô e ainda exportando venezuelano para Roraima. Roraima e 

Amapá estão lotados de venezuelanos.  

Quem comprou aquela usina enferrujada de Pasadena, lá no Texas? Só tem ferrugem naquele 

negócio, mas nos venderam por uma grana preta, bilhões e bilhões de dólares de dinheiro 

nosso. Quem foi que entregou e deixou o País nesta situação? 

Agora, temos que dar a mão à palmatória: o Pedro Parente está fazendo um bom trabalho na 

Presidência da PETROBRAS. Ele é discreto, está colocando a empresa em dia, está 

mostrando que realmente entende do assunto e que, para resgatar a PETROBRAS, tem que 

ter brasilidade. Tem que ser brasileiro como o Bolsonaro, com sangue brasileiro nas veias, e 

lutar pelo Brasil. 

Sr. Presidente, é claro que também o trabalhador não pode pagar toda essa conta, mas 

querem que o trabalhador pague essa conta. Fazem desonerações grandiosas, vultosas, para 

as empresas. Tomam o dinheiro dos fundos de pensões, tomam o dinheiro dos trabalhadores e 

querem que os trabalhadores paguem a conta da Previdência. Isso é uma vergonha, Sr. 

Presidente! 

Somos contra a reforma da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Repúdio às reformas previdenciária e trabalhista. 

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (REDE-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

tema que me traz à tribuna é a Previdência.  

Nós temos poucos espaços para contraditar as centenas de milhões de reais que o Governo 

gasta para enganar as pessoas, ainda apoiado por um setor econômico que quer convencer 

que a reforma previdenciária não retira direitos dos trabalhadores. Isso não é verdade. 

A reforma da Previdência continua produzindo privilégios. Ela atinge os mais pobres. Quero dar 

um exemplo concreto disso. Pela nova proposta, um cidadão de bem que ganha 1.650,00 reais 

por mês - não são nem dois salários mínimos! -, com uma contribuição de 15 anos, ao chegar à 

idade de 65 anos, vai receber como aposentadoria apenas 990,00 reais por mês, ou seja, um 

salário mínimo. Isso significa cortar privilégios? Isso não é verdade! 

Nós temos um país desigual, onde há a necessidade de distribuição de renda, e a Previdência 

é uma forma de distribuição de renda, porque há uma contribuição que não é apenas direta. 

Nós temos a contribuição indireta: quando uma criança compra uma bala, já está contribuindo 

indiretamente, porque incidem impostos que vão para a Previdência. No preço do remédio que 

uma pessoa de 80 anos de idade compra, parte do imposto vai para a Previdência. Isso o 

Governo não conta, não coloca no cálculo. 

Nós precisamos cortar, sim, benefícios, começando por esta Casa, sem transição na reforma, 

começando para que não haja mais a Desvinculação de Receitas da União - DRU, que, no ano 

passado, votaram nesta Casa e aumentaram para 30%, retirando dinheiro da Previdência. 

Nós precisamos começar revogando a reforma trabalhista, que criou dificuldades para a 

contribuição, fazendo com que o trabalho com carteira assinada seja muito mais difícil de ser 

alcançado, o que diminuirá a contribuição da Previdência. Esta maneira vergonhosa é que tem 

de acabar! 
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Parem de mentir para o povo! Parem de mentir para as pessoas! Parem de jogar a 

responsabilidade nos funcionários públicos, que contribuem de maneira diferenciada! Parem de 

roubar! Cobrem das empresas que devem bilhões de reais à Previdência! Aí, sim, venham falar 

sobre a reforma. 

Eu teria tranquilidade em votar uma reforma previdenciária que começasse pelos militares, 

digo, pelas Forças Armadas, que não estão nesta proposta, mas são responsáveis pela grande 

maioria do déficit.  

Comecem pelos juízes e promotores de todas as esferas, comecem por esta Casa, sem regras 

de transição. Aí, sim, os senhores podem vir falar em reforma da Previdência. Aqui, não! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado Aliel Machado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de tentativa da base do Governo de compra de votos de Deputados para a 

aprovação da reforma da Previdência. Posicionamento do orador contrário à reforma. 

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, a reforma da Previdência entra em debate nesta reta final de ano e o Governo 

está fazendo todo tipo de pressão. Sua base parlamentar está constrangendo Deputados para 

que a votação seja feita a toque de caixa, a qualquer preço, a qualquer custo, com oferta de 

verbas para Prefeitos, para Municípios, para Deputados, aumentando as cotas de emendas 

Parlamentares. É o toma lá, dá cá. 

O Governo quer que os Deputados vendam os direitos dos trabalhadores, do cidadão, da 

cidadania para o mercado. Ele perdeu na primeira etapa, quando quis estabelecer 49 anos de 

contribuição e 65 anos de idade para a pessoa se aposentar. O povo disse "não". 

 

O Governo queria tirar a pensão do viúvo, da viúva. Se os dois fossem aposentados com um 

salário mínimo e um viesse a falecer, o outro não herdaria a pensão. Ele quer que esse que 

faleceu leve para o cemitério a pensão, e fique chamando: "Vem pra cá, meu bem. Vem pra cá 

também". Chega a ser macabro. 
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Mais do que isso, o Governo quer pagar meio salário mínimo para a pessoa com deficiência, e 

não um salário mínimo, quer tirar o direito do agricultor, da agricultora de se aposentar, aos 55 

anos, a mulher, e aos 60 anos, o homem. 

Mas ele perdeu esse debate. Perdeu na sociedade, perdeu no sindicato, perdeu na FETAG, no 

Rio Grande do Sul, perdeu em todos os setores, e, desmoralizado, recua. Só que esse recuo é 

fantasioso, porque, no fundo, no fundo, ele tão somente está fazendo pirotecnia: muda na 

aparência o projeto, porque, na essência, vai continuar firmando o propósito de o agricultor se 

aposentar só aos 62 anos, a mulher, e aos 65 anos, o homem. Ele voltou atrás, mas a proposta 

cria um mecanismo de gatilho em que a cada período vai aumentando mais 1 ano da mulher, 

de 55 anos, para 56, 57, 58, 59, 60, e assim vai. E a mesma coisa acontece para o homem: de 

60 até 65 anos. Não com o meu voto, não com o meu apoio, não sem a minha crítica. 

Aliás, nós temos que trancar o pé aqui, porque além do agricultor familiar, que tem direito à 

aposentadoria, há também o trabalhador assalariado rural, que se compara ao pequeno 

agricultor, Deputado Bohn Gass, até porque trabalha de sol a sol, debaixo de chuva, sem hora 

para começar, sem hora para parar; no período da safra, é com ele mesmo, no plantio, 

também. Ou seja, é um trabalho duro e, como tal, o trabalhador assalariado rural tem que ser 

equiparado, como, aliás, prevê a Lei nº 8.213, de 1991, ao pequeno proprietário rural, o grande 

agricultor, porque o agricultor é grande na sua destinação, no seu tirocínio, na sua tarefa. 

Então, Sr. Presidente, "não" à reforma da Previdência! Não tem meu apoio, não tem meu voto 

e não concordo com isso. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, Deputado. 
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O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Carlos Manato, colegas 

Deputados, o Governo Temer está pagando com dinheiro público propaganda mentirosa, 

enganosa sobre a reforma da Previdência. Ele disse que não vai mexer na Previdência dos 

trabalhadores rurais. Isso é mentira! 

Eu trago aqui um quadro apresentado pela CONTAG hoje de manhã, em reunião em que 

estavam representantes de sindicatos e movimentos de pequenos agricultores, da CONTAR, 

que é a Confederação dos Assalariados Rurais, da FETRAF, enfim, de todas as entidades que 

atuam no campo e representam pequenos agricultores, pescadores, indígenas, arrendatários, 

quilombolas, ribeirinhos, etc. E todas essas categorias estão, sim, na emenda aglutinativa da 

reforma da Previdência. 

Não mintam para o povo brasileiro, muito menos em propagando paga com o dinheiro da 

população! Na emenda está escrito que agricultores vão contribuir por 15 anos no mínimo. O 

que é essa contribuição? Amanhã poderá ser votada aqui, em uma votação por maioria 

simples, não sendo precisos mais os 308 votos, a forma complementar que o Relator já queria 

colocar, que é o pagamento por mês pelo homem, pela mulher, pelo filho, pela filha, o que vai 

inviabilizar a aposentadoria do homem e da mulher do campo. 

Então, dizer que agricultor não está dentro dessa reforma é mentira. E eu mostro aqui mais 

uma vez o cartaz apresentado na audiência pública que eu coordenei, porque sou Presidente 

da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Rural. 

Aqui há outro cartaz que a CONTAG nos trouxe hoje de manhã, o qual achei muito bonito. Aqui 

está uma família. Não é justo acabar com a aposentadoria para quem começa a trabalhar cedo 

e só ganha um salário mínimo. Essa é a experiência dos nossos jovens, das nossas famílias 

que trabalham na roça para produzir comida. O Governo quer, sim, mexer na Previdência rural. 

E nós não podemos aceitar isso nem a chantagem com os Prefeitos, que eles querem forçar a 

apoiar a reforma, para terem recursos. 

Estão querendo dar 1 milhão, entregando 1 trilhão, através da entrega do nosso patrimônio do 

pré-sal para as grandes petrolíferas do mundo. Agora, estão chantageando os Deputados, 

ameaçando-os de não participarem do fundo eleitoral, se não forem se ajoelhar diante do 

golpismo, para tirar direitos. Nós não podemos aceitar isso. 

A agricultura familiar está, sim, nessa emenda aglutinativa. E essa consciência nós precisamos 

levar para todos os rincões, para fazer muitas mobilizações e impedir que os Deputados 

cometam esse crime contra quem está se aposentando ou quem vai se aposentar. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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Posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Governo 
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O SR. LEO DE BRITO (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e 

Srs. Deputados, o Governo Temer insiste na teimosia de querer fazer uma reforma da 

Previdência que é amplamente desaprovada pela população brasileira. E sofreu sucessivas 

derrotas. 

O Governo lançou uma proposta em dezembro do ano passado que foi amplamente rejeitada. 

A proposta atacava fortemente as aposentadorias rurais, atacava fortemente as carreiras 

policiais, atacava fortemente os professores, atacava fortemente os servidores públicos. 

Estabelecia, praticamente, mais de 70 anos para a aposentadoria integral, o que era um 

verdadeiro absurdo. O Governo teve, ao longo desse período, que recuar e recuar, até chegar 

a esta proposta que hoje quer empurrar goela abaixo da população. É extremamente 

lamentável! O Governo não tem votos, mas insiste nessa proposta. 

E insiste sobretudo, como fez desde o início, em gastar milhões de reais do povo brasileiro 

numa propaganda enganosa, que diz que esta reforma é para atacar privilégios, como se a 

reforma não fosse atingir as aposentadorias do povo brasileiro. Nós sabemos que essa reforma 

vai reduzir, sim, os benefícios da Previdência Social.  

E é uma reforma que vai desestimular as pessoas a contribuir, porque elas terão extrema 

dificuldade em se aposentar. Nessa reforma, quem quiser ter acesso à aposentadoria integral 

vai ser extremamente prejudicado, porque se aumenta o tempo de contribuição. Basta ver o 

caso dos trabalhadores de um modo geral, que vão passar de 35 anos de contribuição para 40 

anos, no caso dos homens, e de 30 anos para 40 anos, no caso das mulheres. Quanto aos 

professores, o tempo de contribuição vai passar de 30 anos para 40 anos, no caso dos 

homens, e de 25 anos para 40 anos, no caso das professoras. 

Por outro lado, o Governo diz que, se a reforma não sair, o Estado vai quebrar. Contudo, ao 

mesmo tempo - e nós vamos votar hoje os destaques da MP 795 -, o Governo faz isenções de 

trilhões de reais para as petroleiras internacionais, numa imposição muito clara que foi feita 

pelo Governo do Reino Unido. Isenta inclusive contribuições que fazem parte da chamada 

seguridade social, como a contribuição sobre o lucro líquido das empresas e também o 

PIS/COFINS. Portanto, é uma verdadeira falácia o que o Governo está fazendo. 

E há o pior: o Governo faz terrorismo em cima dos Deputados e, mais uma vez, faz o jogo do 

toma lá dá cá. E agora ameaça os Deputados em relação às eleições do ano que vem, acerca 

da forma como os partidos vão trabalhar com os Deputados, inclusive com perseguição política 

aos Deputados que não seguirem essa linha que o Governo adotou agora, com o fechamento 

de questão. 
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Peço o registro deste pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

A SRA. PRESIDENTA (Raquel Muniz) - Será feito o registro, Deputado Leo de Brito. 
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Expectativa de realização da reforma da Previdência Social com a manutenção dos direitos 

adquiridos pelos trabalhadores e a eliminação do déficit no setor previdenciário.  
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O SR. MISAEL VARELLA (DEM-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, o grande desafio do Congresso para um futuro bem próximo, seja nesta ou nas 

próximas legislaturas, é debater uma reforma da Previdência que elimine o déficit no setor sem 

retirar os direitos adquiridos pelos trabalhadores. 

É sabido que a receita passa pelo equilíbrio entre os saldos desfavoráveis nos setores público 

e privado. 

Peço, Sr. Presidente, que seja dado como lido o meu discurso, bem como que ele seja 

divulgado no programa A Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

Agradeço ao Deputado Zé Geraldo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o grande desafio do Congresso para um futuro bem 

próximo, seja nesta ou nas próximas legislaturas, é debater uma reforma da Previdência que 

elimine o déficit no setor sem retirar os direitos adquiridos pelos trabalhadores. 
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É sabido que a receita passa pelo equilíbrio entre os saldos desfavoráveis nos setores público 

e privado. Além disso, há categorias que, pelo tempo de contribuição e esforços demandados 

pela função, exigem uma análise mais minuciosa no que se refere à idade e ao tempo de 

contribuição. 

O Brasil caminha para a realização de uma reforma já discutida e feita em várias nações nos 

últimos anos, porém é necessário que haja uma discussão de alto nível para que os resultados 

se aproximem ao máximo dos anseios da população. 

O Governo aponta um desequilíbrio entre o setor privado e o setor público. Este, contando civis 

e militares na esfera federal, apresentou déficit de R$ 77,2 bilhões em 2016, com o pagamento 

de 982 mil aposentadorias. Já o primeiro, com mais 27 milhões de pessoas atendidas no ano 

passado, registrou um saldo negativo de R$ 149,7 milhões. Há uma disparidade entre os 

valores registrados nos dois setores, o que levanta uma discussão ainda mais forte sobre a 

necessidade de equiparar as regras para ambos. 

A urgência da pauta evidencia e atesta a má gestão do País nas últimas décadas. O texto atual 

se aproxima mais da mudança gradual que o tema requer. O perfil e as perspectivas de 

expectativa de vida, aliados à necessidade de melhorias em setores de assistência à saúde e 

de qualidade de vida da população, também merecem ser levados em conta. Precisamos 

admitir que o País vai necessitar dessas mudanças, seja hoje ou em breve, e que o bom senso 

deve colocar as necessidades da população em primeiro lugar. 

Tenho dito. 
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O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, foi assassinado barbaramente com um tiro na cabeça, por criminosos usando fuzil, 

nesta madrugada, enquanto trabalhava, o Cabo da Polícia Militar Ozias Alves de Barros, 

enquanto o Cabo Lucas Reis Rosa ficou ferido com dois disparos e foi encaminhado ao 

hospital de Sete Lagoas, também na região central. 

Um cidadão também foi assassinado durante essa incursão criminosa do novo cangaço nas 

cidades de Pompéu e outras cidades da região, quer dizer, eles entram com armamento 

pesado, e os policiais têm que enfrentar esse pessoal com uma pistola calibre 12, que é 

desatualizada. 

Os funcionários públicos têm regime próprio. O que este Governo que está aí quer fazer? O 

Constituinte de 1988 manteve a paridade e a integralidade. Em 1998, o Fernando Henrique 

Cardoso, espertamente, na Emenda nº 20, também deixou a paridade e a integralidade. O 

Lula, na Emenda nº 41, também deixou. Agora, este Governo quer tirar o direito do funcionário, 

que dá a sua vida.  

Outra coisa: o servidor não recolhe o FGTS, enquanto o trabalhador normal recolhe. O outro 

não recolhe o FGTS e não tem garantia nenhuma. Se ele perder o emprego por alguma falta, o 

que vai acontecer? Vai para a rua sem direito ao FGTS. 

Sr. Presidente, temos que ver que essa reforma que está aí posta é perversa, não tem 

equidade, e a maioria dos trabalhadores já tem mais de 35 anos de serviço. O que acontece? 

Eles querem mudar a regra do jogo agora e pôr tudo na conta do servidor. Grandes 

desonerações para grandes empresas são feitas, e esses trabalhadores é que vão pagar a 

conta com a reforma da Previdência? 

Não! Não vou votar essa reforma! Essa reforma é criminosa! Essa reforma é cruel! Por quê? 

Porque quem vai pagar a conta é o trabalhador normal; os outros vão ficar de boa enquanto 

roubam os cofres públicos e os direitos. Isso é igual ao campeonato brasileiro, que terminou no 

domingo. No final do campeonato, no último apito final, eles querem tirar o direito do 

trabalhador que já pagou a sua conta com várias reformas que aconteceram esses anos. Não! 

Não vão me colocar na parede, nem arma na minha cabeça para que eu vote! Faço o que 

quiser! Votar na reforma da Previdência não voto! Não voto contra o povo! O trabalhador 

merece respeito! Façam uma auditoria nas contas! Apresentem o buraco! Quem fez o buraco? 

Cobrem daquelas empresas que estão devendo milhões e milhões aos cofres públicos! Depois 

podem falar: "Agora sim! Agora temos que fazer uma reforma". 

Não somos contrários a fazer reforma. É necessária? Que se faça, mas que seja uma reforma 

justa! É por aí! 

Sr. Presidente, peço que o meu pronunciamento seja divulgado pelos meios de comunicação, 

bem como no programa A Voz do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Hildo Rocha) - Determino que o pronunciamento do Deputado Delegado 

Edson Moreira seja divulgado pelos meios de comunicação desta Casa, bem como no 

programa A Voz do Brasil. 
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Participação do orador nos encontros regionais do Movimento Sem Terra no Estado da Bahia 

para balanço da luta pela reforma agrária. Anúncio de greve de fome por militantes do 

Movimento dos Pequenos Agricultores, na Câmara dos Deputados, contra a proposta de 

reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, na Bahia nós do MST estamos vivendo um período de 

avaliação, e para isso realizamos encontros regionais.  

Participei do encontro no Baixo Sul, precisamente em Igrapiúna, juntamente com Jacó, 

Evanildo, da direção nacional, o Nilo, que é dirigente do Baixo Sul, o Neto Bae, que é Vice-

Prefeito de Ituberá, com diversas lideranças, fazendo um balanço da luta pela reforma agrária 

e, ao mesmo tempo, da luta contra o golpe. Esse é o balando que o Movimento Sem Terra na 

Bahia está fazendo durante todo este mês para, no mês que vem, precisamente do dia 10 de 

janeiro até o dia 13, fazer um encontro estadual em Salvador para concluir esse período de 

avaliação e preparar a nossa militância, os nossos dirigentes para o enfrentamento que nós 

temos que fazer neste ano de 2018 contra esse Governo golpista, porque nós temos que lutar 

pelos nossos direitos, e reforma agrária é um direito do povo brasileiro, está na Constituição 

Federal, no art. 184.  

Sr. Presidente, eu também quero aqui dizer que hoje se iniciou aqui na Câmara uma greve de 

fome, da qual participam Frei Sérgio, do Rio Grande do Sul, Josineide Costa, do Piauí, Leila 

Denise, de Rondônia, todos militantes e dirigentes do Movimento dos Pequenos Agricultores - 

MPA. Essa é uma iniciativa importante. Por que a greve de fome? O Governo golpista está 

tentando fazer uma reforma da Previdência que vai tirar o direito do povo brasileiro de se 

aposentar. Aí, o MPA tomou a decisão de fazer essa greve de fome aqui na Câmara dos 

Deputados, para chamar a atenção dos Parlamentares e da sociedade brasileira.  

Mas acredito que também é preciso que as outras organizações façam mobilizações em todo 

este País, para poder impedir a reforma da Previdência. O Governo golpista tem um método 

para tentar atrair os seus Deputados, os seus Senadores, as suas Lideranças para poder lhes 

convencer a fazer a reforma da Previdência. Qual é o método que ele está usando, Sr. 

Presidente? Ele estando oferecendo jantares no Palácio. São almoços, são jantares, são cafés 
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da manhã. Parece que os Deputados da base do Governo estão precisando de um prato de 

comida para serem convencidos a votar a reforma da Previdência. O que nós queremos é que 

os Deputados não tirem a comida do povo brasileiro, daquelas pessoas que têm o direito de se 

aposentar, depois de longos anos de trabalho, de atividade. 

Parabéns ao MPA, parabéns aos companheiros que estão fazendo a greve de fome, e vamos à 

luta!  

Não podemos aceitar a reforma da Previdência. 
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Relato sobre a visita do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos ao 

Município de Correntina, Estado da Bahia, destinada à observação da situação da população 

ribeirinha atingida pelo uso indiscriminado de água do Rio Arrojado pelo setor do agronegócio. 

Realização de greve de fome por camponeses do Movimento dos Pequenos Agricultores, nas 

dependências da Câmara dos Deputados, em repúdio à proposta de reforma da Previdência 

Social. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, no último dia 30 precisamente, o Comitê Brasileiro de Defensoras e 

Defensores de Direitos Humanos fez uma missão in loco, em Correntina, para ver a situação 

dos ribeirinhos, para ver a situação da população que vive naquela cidade da região do 

Cerrado. 

A população de Correntina lotou o Ginásio Municipal numa audiência pública que teve por 

objetivo fazer um debate e ouvir a população, ouvir os envolvidos na mobilização do dia 2 de 

novembro, ouvir os órgãos públicos - municipal e estadual - e os movimentos sociais. E o 

Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal têm a responsabilidade de 

acompanhar esse processo todo. 
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E por que eu estou dizendo isso, Sr. Presidente? Para as pessoas tomarem conhecimento de 

que lá existem cinco empresas que sugam a água do Rio Arrojado. Essas cinco empesas que 

utilizam a água do Rio Arrojado gastam em 1 dia mais do que a população de Brasília consome 

em 1 dia. É algo sem limites!  

Por isso, a população se revoltou e estão acontecendo audiências públicas. Nós estamos 

debatendo este assunto, porque água é vida. O agronegócio não tem o direito de tirar a vida 

das pessoas. Nós não vamos aceitar isso. Parabenizo todos e todas que participaram da 

audiência pública.  

Nós temos que ter a preocupação de preservar o Cerrado, o Rio Arrojado, o Rio Corrente e o 

Rio do Meio. Essa tem que ser uma responsabilidade de todos. Nós não podemos aceitar que 

um segmento possa destruir algo que pertence a toda população.  

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na quinta-feira, dia 30 de novembro, e na sexta-feira 

passada, dia 1º de dezembro, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos 

Humanos - CBDDH realizou uma missão in loco para verificar a situação da população 

ribeirinha e de defensoras e defensores de direitos humanos do Município de Correntina, no 

oeste da Bahia. 

A comitiva foi composta por representantes do Ministério Público Federal - MPF, poder público, 

organizações e movimentos sociais. Na quinta-feira, aconteceu uma reunião com moradores e 

lideranças do Município, autoridades encarregadas das investigações referentes às 

manifestações que ocorreram em prol do Rio Arrojado, além de representantes do poder 

público local. Outra agenda foi com a Delegada Núncia Zaira Pimentel Neves, responsável 

pelas investigações. 

Já na sexta-feira, a população de Correntina lotou o ginásio do Município, onde ocorreu a 

audiência pública para discutir a utilização indiscriminada da água do Rio Arrojado por 

empresas privadas ligadas ao agronegócio. Participaram da audiência representantes do poder 

público, do Judiciário e de organizações e movimentos sociais. 

Foi possível debater não só os interesses da população, que reclama diuturnamente do uso 

indevido da água por fazendas na região. Já declarei nesta tribuna e reafirmo: o agronegócio 

não pode estar acima do direito das pessoas ao acesso à água, à preservação do lugar onde 

vivem. Há um visível cansaço da população de situação de exploração indevida da água, 

processos de grilagem de terra e até mesmo expulsão de comunidades tradicionais de seus 

territórios. 

O Procurador da República e Coordenador do Grupo de Trabalho Cerrado, Wilson Assis, 

afirmou que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal se comprometem em 

contribuir com a edição de uma nota técnica com propostas de preservação do Cerrado para a 

Câmara Municipal.  

O Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos divulgou uma nota 

pública, em que manifesta preocupação com a crescente onda de criminalização sofrida pelos 

moradores de Correntina, que, para evitar a morte do Rio Arrojado, vêm realizando protestos e 

denúncias quanto ao uso indiscriminado das águas do rio para irrigar grandes plantações do 

agronegócio. A crise hídrica no Município e o desastre ambiental na região não são recentes, 

começaram na década de 1970, quando grandes empreendimentos chegaram à região. 
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A missão, organizada pelo Comitê, contará com representantes das seguintes instituições: 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC; Ministério Público Federal - MPF; Fórum 

por Direitos e Contra a Violência no Campo; Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH; 

Conselho Indigenista Missionário - CIMI; Comissão Pastoral da Terra - CPT; Movimento dos 

Pequenos Agricultores - MPA; Via Campesina; Terra de Direitos - TDD; Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas - CONAQ; Comissão de Justiça e Paz; Movimento 

de Apoio ao Trabalhador Rural de Brasília e Associação de Advogados de Trabalhadores 

Rurais - AATR/Bahia. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e 

nos demais meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, camponeses do Movimento dos Pequenos Agricultores 

- MPA iniciam hoje, 5 de dezembro, uma greve de fome na Câmara dos Deputados, em 

Brasília, como forma de repúdio à reforma da Previdência que assombra os trabalhadores do 

campo e da cidade e que poderá ser votada a qualquer momento. Agora as lideranças 

camponesas Frei Sérgio, Josineide Costa e Leila Denise Meurer estão no Hall da Taquigrafia, 

na Câmara dos Deputados.  

As recentes notícias da proposição do Relator da reforma da Previdência, Deputado Arthur 

Maia, do PPS da Bahia, de retirar os trabalhadores rurais da proposta encaminhada para 

votação e a não votação da reforma na Câmara dos Deputados não desmobilizou os 

trabalhadores. Diante disso o Movimento segue se somando às atividades da Frente Brasil 

Popular em todo o País. 

O MPA reafirma sua posição contrária à reforma da Previdência, posição essa expressa por 

todas as organizações do campo e da cidade que, de fato, defendem os interesses da classe 

trabalhadora. "Nem a aparente retirada dos rurais da reforma previdenciária nos fará retroceder 

a luta, essa é uma luta de classe. Se nossos irmãos e irmãs urbanos serão atingidos, também 

seremos. Vamos nos manter firmes para barrar esses retrocessos", aponta Pilon, do MPA. 

Os camponeses e as camponesas que estão fazendo a greve de fome sabem do desafio que 

lhes é imposto com a privação do alimento. Tendo em vista a retirada de diretos, essa é uma 

das ações que estão dispostos a fazer para contribuir com a derrocada dessa reforma. Esse é 

um aviso prévio das ações que eles irão executar caso essa reforma venha a ser votada.  

O Movimento não aceita a manobra do Governo golpista e assegura que irá cerrar fileiras junto 

com todos os companheiros e companheiras, urbanos e rurais, junto com suas entidades de 

classe, para barrar essa votação e derrotar a reforma na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e 

nos demais meios de comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pressão do Governo Michel Temer para a votação da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados, o Henrique Meirelles e o Presidente Michel Temer insistem em empurrar goela 

abaixo uma reforma da Previdência aqui no Congresso Nacional que é inaceitável pelos 

trabalhadores brasileiros. 

A maioria dos Deputados aqui - e eu conversei com vários que já votaram a favor do golpe 

para tirar a Dilma, já votaram duas vezes salvar o Michel Temer - entende que não pode mais 

votar para massacrar os trabalhadores, até porque a eleição está aí. Como esses Deputados 

vão votar aqui pela reforma da Previdência para prejudicar os trabalhadores e, no ano que 

vem, vão lá pedir o voto desses trabalhadores? 

Mas agora, se não bastasse aquela oferta de recursos e de órgãos públicos para os 

Parlamentares, começam a surgir ameaças de que o Deputado que não votar a favor da 

reforma pode não ter o dinheiro do fundo eleitoral. O partido diz: "Olha, não vou dar o dinheiro 

do fundo eleitoral para você!" E ainda tem história da janela: "Olha, que podemos não abrir a 

janela!" Estão fechando a porta e a janela, pressionando os Deputados e Deputadas para 

votarem a favor da reforma da Previdência. 

Eu não acredito que os Deputados vão aceitar uma chantagem dessas. Se o partido não quiser 

liberar recursos do fundo eleitoral, o Deputado entra na Justiça contra o partido. Isso é 

conversa fiada desse povo. Os Parlamentares não podem aceitar isso. O fundo eleitoral é lei e 

serve para financiar as campanhas. Cada partido vai se organizar, mas o partido não pode 

dizer ao Deputado que, se ele não votar segundo a orientação partidária, não vai ter direito ao 

fundo eleitoral.  

Olhem bem a que ponto nós chegamos. Olhem bem como esse povo perdeu a vergonha! Esse 

Meirelles e esse Temer perderam totalmente a vergonha, o respeito ao povo brasileiro e o 

respeito ao Congresso Nacional.  
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Nós precisamos dar o troco, Srs. Parlamentares. Alguns ainda têm uma chance de se salvar, 

porque a maioria já está bem queimada. Se votarem pela quarta vez para massacrar os 

trabalhadores deste País, não vão nem poder fazer campanha nos seus Estados. 

Solicito a divulgação da minha fala no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à Reforma da Previdência Social. Protesto contra a aprovação de 

proposta de isenção de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, para empresas 

petrolíferas estrangeiras no Brasil. 

________________________________________ 

O SR. CABO SABINO (PR-CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, ventila-se pelos corredores, pela mídia e pelo Brasil afora que o Governo 

Federal deseja e quer pautar a reforma da Previdência nesta Casa ainda na próxima semana. 

O desejo era de que a votação fosse nesta semana. Acreditamos e esperamos que não tenha 

votos suficientes para aprová-la. Pelo menos com a minha digital e com o meu voto, ela não 

será aprovada. 

Agora, é incrível que, na semana passada, foi pautada e aprovada aqui no plenário desta Casa 

uma medida provisória, editada pelo mesmo Governo que alega que a Previdência está 

quebrada, que precisa de uma reforma previdenciária, isentando da CSLL - Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido empresas petrolíferas vindas de outros países para explorar petróleo no 

Brasil. 

Pelo que eu saiba, não existe nenhuma empresa petrolífera, Deputado Vitor Valim, que esteja 

passando por dificuldade financeira. Aí se dá isenção de Imposto de Renda e de Imposto sobre 

Produtos Industrializados. E quando se dá isenção de IPI, ataca os Estados brasileiros, porque 

é fonte do FPE - Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. Tudo isso para as 

empresas explorarem petróleo no Brasil, mas quer cobrar do trabalhador brasileiro a conta de 

um déficit da Previdência que o trabalhador não fez. Aí quer que o Parlamento aqui coloque a 

corda no pescoço e termine de se suicidar junto com ele. 
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Os Parlamentares que queiram fazer isso fiquem à vontade. O povo não é cego. A população 

está atenta. Quem quiser fazer uma covardia com o povo brasileiro, principalmente com os 

trabalhadores, que vote a favor da reforma da Previdência. 

Nós não podemos compactuar de forma nenhuma com essa reforma injusta. Como se já não 

bastassem tantas votações, tantas pautas-bomba neste plenário, agora querem pautar a 

reforma da Previdência para dar um presente de Natal, um presente de grego? 

Já chega! Com o meu voto, não! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Importância de investimentos na área da saúde pública. Outorga ao orador do Troféu 

Colaborador por Santa Casa de Misericórdia do Estado de Minas Gerais. Protesto contra a 

reforma da Previdência Social. Necessidade de auditoria nas contas previdenciárias. 

________________________________________ 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sra. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os investimentos em saúde no País são de suma 

importância. Por que digo isso? Porque estamos destinando emendas para a saúde. Ontem 

fomos homenageados pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte com troféu na 

categoria colaborador.  

O povo está carente de saúde, e ninguém investe na nossa saúde. O que o Governo quer 

fazer? A reforma da Previdência. Que maldade, que crueldade querem fazer com o povo!  

Repito mais uma vez: o Constituinte não mexeu na paridade nem na integralidade de salário do 

funcionário. Fernando Henrique Cardoso, com a Emenda 20, não mexeu na paridade nem na 

integralidade. Em 2003, Lula, com a Emeda 41, também não mexeu na paridade nem na 

integralidade. Agora, em 2017, este Governo, sem equidade nenhuma, quer passar a guilhotina 
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no pescoço do trabalhador, tirando-lhe a paridade e a integralidade, juntando tudo, isso porque 

o funcionário não recebe o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O Banco do Brasil, que ganha bilhões em lucros, deve milhões à Previdência. Outros bancos 

têm lucros exorbitantes de bilhões ou trilhões, mas devem fortunas à Previdência. Grandes 

construtoras e grandes empresas, como a JBS, devem bilhões à Previdência. 

Ora, querem fazer a reforma da Previdência? Eu acho que esta reforma é até necessária, mas, 

por favor, façam uma auditoria nas contas, mostrem onde está e quem fez o buraco, indiquem 

a reforma necessária, mas não isentem as grandes empresas do pagamento de tributos à 

Previdência, nem joguem a conta no trabalhador.  

O trabalhador tem que pagar a conta de tudo? Ele já é escorchado com tanto imposto, 

Deputado Ademir Camilo, e ainda tem que pagar a conta?  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMISSÃO GERAL 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do PDT contrário à reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados, caro expectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, nós 

estamos vindo aqui reafirmar o compromisso do PDT, reafirmar o compromisso do nosso 

partido nessa luta contra a reforma da Previdência. 

Desde o início - vou repetir -, nós nunca discutimos a necessidade de haver o debate sobre a 

Previdência. É claro que tem que haver esse debate! Mas entendemos que este Governo do 

Presidente Temer não tem condição nenhuma de tocar essa pauta tão importante da forma 

como ela precisa ser tocada: de forma séria, de forma correta. 

A forma como este Governo coloca para a população e para a sociedade brasileiras a 

existência de privilégios e tenta colocar essa culpa nos servidores públicos, dizendo que ser 

servidor público é ser privilegiado, é realmente uma desonesta; é uma forma muito covarde de 

tratar um tema tão importante e tão sério quanto a Previdência. 
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Primeiro, o Governo tinha que ser transparente e sincero e abrir de verdade a caixa preta que é 

o Fundo Social da Previdência. Eles tinham que dizer os privilégios que são dados às grandes 

empresas do Brasil com as desonerações das folhas. Eles tinham que ser sinceros e dizer que, 

todo ano, através da DRU, é tirado 30% do Fundo Social da Previdência. 

A DRU permite ao Governo movimentar, remanejar os recursos das rubricas que são retirados 

do Fundo Social da Previdência. Este dinheiro, meus amigos, vai para pagar os juros, para 

pagar a dívida do Estado brasileiro, que ninguém sabe quanto é, porque ela nunca foi auditada; 

nunca tiveram coragem de questionar esse absurdo que o Brasil deve hoje ao mercado. 

Portanto, a reforma da Previdência não consiste apenas em jogar a conta para o menor, jogar 

a conta para o trabalhador. Ela tem que ser feita, primeiro, por um Governo com legitimidade. 

Além de ter legitimidade, ele tem que estar empoderado pela sociedade, para fazer um debate 

real sobre o que realmente precisa ser ajustado e o que precisa ser melhorado. 

Esta reforma, desde o início, não foi transparente com a população, porque começou de um 

tamanho e foram-se fazendo fatiamentos que retiraram militares, depois policiais federais, 

professores, mulheres, trabalhadores rurais. Ou seja, essa reforma toda hora se autorreforma 

e, de verdade, não se enfrenta o tema. 

Para não ficar feio, para darem um recado ao mercado internacional, simplesmente vão dizer: 

"Vamos discutir agora pelo menos a idade". 

Só a idade não vai resolver o problema. Essa não é a solução. Então, nós não vamos discutir 

nada. 

Eu já disse em outros momentos e vou repetir: esta reforma é um animal fedorento dentro da 

sala. Tiraram o animal, mas o odor ficou; não vai sair de lá. Não tem mais como convencer a 

população, apesar de o Governo estar gastando milhões de reais com a tentativa de diminuir a 

rejeição a esta reforma, o que não é possível. Eles conseguem, às vezes, ludibriar, mas 

quando a pessoa descobre de verdade o que são aquelas pegadinhas que estão ali dentro - 

progressão e outros chamamentos ali para dentro que vão aumentando de forma escalonada a 

idade mínima e as obrigações para que as pessoas tenham o direito de se aposentar -, é claro 

que ela imediatamente se coloca contra, porque sabe que não só é uma tremenda falácia o 

Governo dizer que vai resolver o problema com essa minirreforma, como também, repito, o 

Governo não tem condições políticas nem morais para dizer o que é importante neste momento 

para tirar o Brasil do atoleiro em que está. 

Se quiséssemos tirar o Brasil do atoleiro, todos aqui teriam ajudado, aprovando a denúncia 

contra o Temer e tirando-o da Presidência, porque metade da crise que está aí - 80%, 90% - é 

o Presidente sentado na cadeira, e todos sabem disso. 

Temer acumula recordes de rejeição, porque todos sabem que ele não está trabalhando para o 

povo brasileiro; ao contrário, ele está trabalhando para os grandes, tentando jogar a conta para 

os pequenos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Caio Narcio) - Agradeço as palavras do Deputado Weverton Rocha. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Governo Michel 

Temer. Imposição de sacrifícios à população menos favorecida.  

________________________________________ 

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, esta semana nós fomos incumbidos aqui na Câmara dos 

Deputados de um dos principais temas em discussão no País, que é a reforma da Previdência. 

Eu queria aproveitar esta oportunidade e manifestar a minha posição contrária a essa reforma - 

nenhum direito a menos! 

Nós estamos acompanhando desde o ano passado, sobretudo este ano, a insistência neste 

tema do Governo Temer, um Governo ilegítimo, sem votos, que foi mostrado publicamente em 

todos os órgãos de comunicação liderando uma quadrilha que era responsável por um 

apartamento cheio de dinheiro em Salvador, malas de dinheiro, numa articulação entre o 

PMDB, Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, o Presidente do PSDB. 

Portanto, Sr. Presidente, esse é um Governo completamente desautorizado para fazer uma 

proposta de reforma da Previdência, sobretudo uma reforma que é para pegar os pés-

descalços, para pegar os trabalhadores, para pegar os mais pobres, para prejudicar a maioria 

da população, e, praticamente, inviabilizar a Previdência social em nosso País e impedir que os 

mais novos tenham possibilidade de um dia se aposentar. 

Nós estamos vendo agora, nos últimos dias, barganha de vários cargos do Governo Federal, 

os quais estão sendo liberados, infelizmente, para pessoas que têm influência na votação 

nesta Casa. Isso aconteceu sobretudo com o Ministério das Cidades, que foi entregue à 

Câmara dos Deputados, ao Presidente da Câmara, para viabilizar a votação da reforma da 

Previdência aqui na Casa. 

Por isso a nossa indignação contra a reforma da Previdência. 

É necessário reagir. Estamos vendo hoje vários setores da sociedade já presentes aqui em 

Brasília, fazendo as suas manifestações contrárias. É o caso da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, dos trabalhadores rurais, dos movimentos sociais e 

dos partidos, que também estão se mobilizando para impedir a votação da reforma da 
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Previdência, que, sem dúvida nenhuma, trará um prejuízo muito grande para toda a população 

brasileira, sobretudo para a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja divulgada esta minha manifestação nos órgãos de 

comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Caio Narcio) - A solicitação de V.Exa. será atendida. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Divulgação, por órgão de imprensa, de pesquisa sobre a avaliação popular do desempenho 

dos Parlamentares da atual Legislatura. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR PRASCIDELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Imagine, Sr. Presidente! 

Quero saudar o nosso Presidente, os Deputados e as Deputadas. 

Hoje, um jornal de grande circulação divulga matéria que é muito ruim para a democracia e, em 

especial, para este Parlamento. O jornal fez uma pesquisa, que mostrou que os Parlamentares 

da atual Legislatura são os mais rejeitados da nossa história. 

Muitas vezes, nós falamos dos ataques que a imprensa faz, dos ataques do Ministério Público, 

do Judiciário e de setores contra o Parlamento e a política, mas precisamos convir que a 

maioria desta Casa tem dado razões de sobra para que a população fique contra este 

Parlamento. 

Vejam, a maioria desta Casa, num golpe jurídico-parlamentar, retirou uma Presidenta da 

República sem que ela tivesse cometido nenhum crime. A maioria desta Casa protegeu o 

Deputado Eduardo Cunha durante muito tempo, até o limite em que não conseguiu mais. A 

maioria desta Casa, a maioria destes Parlamentares rejeitou duas vezes o prosseguimento das 
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investigações contra o Presidente Michel Temer. A maioria desta Casa congelou os gastos em 

saúde e educação durante 20 anos. A maioria desta Casa aprovou diversos projetos deste 

Governo golpista, que retira direitos dos trabalhadores, como no caso da terceirização da mão-

de obra, da famigerada reforma trabalhista. A maioria desta Casa aprovou, ontem à noite, 

benesses para petrolíferas internacionais. Retirou recursos do povo brasileiro para entregá-los 

às grandes petroleiras internacionais. 

Todos esses motivos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são mais do que suficientes para que o 

povo rejeite este Parlamento. O povo não pode generalizar, achar que todos os Parlamentares 

aqui são iguais, que todos os Parlamentares querem retirar direitos. Nós estamos brigando 

intensamente para que esta Casa não aprove a reforma previdenciária, que vai prejudicar 

ainda mais o povo brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Valmir Prascidelli. Mais uma 

vez agradeço a V.Exa. o apoio hoje na CCJ. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Desmantelamento das universidades públicas brasileiras pelo Governo Michel Temer. 

Atividades acadêmicas em risco por limitação de orçamento para educação. Protesto contra a 

perda de autonomia das universidades públicas no Brasil. Inconformismo com possibilidade de 

reajuste dos planos de saúde para idosos. Divulgação de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística sobre o crescente envelhecimento da população brasileira. Repúdio à 

proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

Presidente Manato, muito obrigado. 
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Srs. Deputados, Sras. Deputadas e cidadãos brasileiros, as universidades brasileiras, todos 

sabem, têm sido alvo de uma campanha destrutiva por parte do Governo comandado pelo 

ilegítimo Presidente Fora Temer. 

As universidades brasileiras têm recebido, entre outros golpes que contribuem para a sua 

destruição, as consequências do projeto que congela os investimentos em educação, saúde, 

ciência e tecnologia. Elas foram a principal vítima desse projeto e hoje não têm recursos para 

construções, investimentos, compra de equipamentos e nem mesmo para o seu custeio. Por 

isso, estão em profunda crise. 

A PEC do Teto, aqui aprovada, foi uma bomba na dignidade dos professores e alunos e na 

própria soberania nacional, porque não há possibilidade de se falar em país soberano se a 

produção científica e tecnológica não é questão de desenvolvimento e soberania. 

O Banco Mundial, achando que pode mandar no mundo e submeter os povos à sua decisão, 

infelizmente encontrou a porta escancarada no Brasil, graças a um Governo imoral e ilegítimo - 

ilegítimo porque é golpista, ilegítimo porque tem 3% apenas de aprovação, que é a margem de 

erro de qualquer pesquisa de opinião -, e agora lança um relatório chamado Um Ajuste Justo - 

Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil. 

Pasmem! Esse estudo foi encomendado por um ex-Ministro da Fazenda da Presidente Dilma, 

um dos grandes erros da Dilma, que talvez tenha sido o fator para que seu impeachment 

prosperasse. 

Refiro-me ao ex-Ministro Joaquim Levy, que, agora, como financista e banqueiro, tem a 

confiança do sistema financeiro internacional. Quando Ministro, encomendou esse estudo ao 

Banco Mundial, que propõe, entre outras coisas, que as universidades deixem de ser públicas 

e gratuitas e passem a cobrar mensalidade dos pobres, num País que, segundo dados oficiais 

do próprio MEC, tem mais de 60% dos estudantes das universidades públicas com renda 

inferior a 3 salários mínimos. 

Grande parte dos cursos continua, o que mostra a resistência do povo. Aqueles que não têm o 

privilégio de, como os alunos das escolas privadas, estudar em escolas com professores mais 

bem remunerados e com condições físicas melhores, resistem e são a maioria dos estudantes 

das universidades públicas. 

A proposta do Banco Mundial aceita pelo Governo Temer avacalha com o princípio da 

autonomia das universidades, previsto na Constituição e pelo qual tanto se luta. Eles querem 

agora que as universidades vivam de pires na mão, pedindo para empresas privadas. Sabem o 

que isso significa? Só sobreviverão os cursos e as pesquisas que interessarem às empresas 

privadas, das mais diversas áreas. 

É possível pensar em desenvolvimento soberano se, por exemplo, um curso de mecânica se 

submeter aos financiadores de qualquer uma das automobilísticas? Ou é possível pensar em 

desenvolvimento da química fina submetida ao interesse de uma multinacional desse setor? 

Não! 

Todo o apoio às universidades! 

Viva a soberania! 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo golpista e corrupto de Michel Temer vem 

promovendo, deliberadamente, a destruição das universidades públicas brasileiras, instituições 

que possuem um papel estratégico para o desenvolvimento do País. 

A PEC do Teto, que congela os investimentos públicos, foi a primeira das medidas nefastas 

enviadas pelo Governo. Ela limitou o Orçamento da educação e das instituições federais de 

ensino, colocando em risco o pleno desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Mas o Governo não parou por aí. Ele vem aventando, nas últimas semanas, duas propostas. A 

primeira é a de cobrança nas universidades públicas, e a segunda, a possibilidade de que 

essas instituições sejam mantidas através de doações. Na prática, essas propostas levarão à 

privatização do ensino público superior, o que resultará na perda de autonomia das 

universidades públicas. 

O relatório Um Ajuste Justo - Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil, 

encomendado pelo ex-Ministro da Fazenda Joaquim Levy ao Banco Mundial, sugere que o 

Governo acabe com o ensino superior público, cujas despesas são consideradas ineficientes e 

regressivas pelo Banco. Mas o que há, de fato, é um interesse dos grandes monopólios das 

universidades privadas nesta proposta. 

Para justificar mais este ataque ao direito à educação pública superior, o Governo, como tem 

feito em outras propostas, tem difundido uma série de mentiras para desqualificar a importância 

dessas instituições. Uma delas é de que as universidades públicas só beneficiam os ricos. 

Uma pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE), publicada em 2016, revela que, em 2014, 51,4% dos estudantes de graduação 

nas universidades públicas federais pertenciam a famílias com renda bruta de até 3 salários 

mínimos. O estudo do Fórum revela ainda que apenas 10,6% integravam famílias com renda 

bruta superior a 10 salários mínimos. 

Outro estudo, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), também identificou que, além da maior presença de estudantes de baixa 

renda nas universidades, houve também um aumento da participação de alunos 

autodeclarados negros e pardos, que representam 47,57% dos entrevistados. 

Este conjunto de propostas do Governo golpista e corrupto de Temer, caso seja aprovado, 

ampliará ainda mais a desigualdade social e golpeará de morte a soberania de nosso País. 

Não podemos permitir que o ensino público seja destruído por interesses escusos daqueles 

que vivem do lucro e da miséria de nosso povo. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na próxima semana o Deputado Rogério Marino 

(PSDB/RN), Relator do projeto que prevê um novo marco legal para os planos de saúde, deve 

apresentar seu relatório na Comissão Especial que aprecia este PL. 

Trata-se de um projeto que afronta o direito à saúde em diversos aspectos. Atenho-me, 

contudo, a um específico: ele passa por cima do Estatuto do Idoso e permite reajuste de planos 

de saúde para usuários acima de 60 anos. O Deputado se manifestou na imprensa, na última 

semana, afirmando que irá retirar este item, e eu apelo para que mantenha esta decisão. 

Foram divulgados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dão conta de um 

crescente envelhecimento da população brasileira. No meu Estado, o Pará, o crescimento do 
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grupo de idosos com mais de 60 anos entre 2012 e 2016 foi de 22,3%, enquanto o grupo de 

crianças (de 0 a 13) decresceu 9,47%. O que me preocupa com esses dados é que este grupo 

que tanto cresce no nosso País está cada vez mais marginalizado de direitos e distante da 

garantia de uma vida com qualidade e saudável. 

Primeiramente querem retirar o direito à previdência: em um ato de crueldade - não há outra 

palavra -, querem fazer homens e mulheres trabalharem até a morte. Querem fazer com que 

estes trabalhadores não se aposentem, mas continuem contribuindo mesmo quando o corpo e 

a mente já pedirem arrego. Querem lhes retirar o direito de viver em paz, com tranquilidade, 

como retribuição pelas décadas de trabalho servindo à sociedade brasileira. 

Não bastasse a sanha dos que querem seguir lucrando às custas dos direitos previdenciários, 

agora este Governo quer ceder ao lobby das operadoras de saúde neste ataque brutal a mais 

um direito dos idosos. 

Reforço aqui as palavras de Mario Scheffer, da Faculdade de Medicina da USP e membro da 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva: este é um projeto ruim, que tem resistências e 

contradições e abrange pontos graves. Apelo para que os idosos não sejam mais uma vez 

punidos nesta fase da vida em que mais necessitam de cuidado, respeito e direito a qualidade 

de vida. 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

 

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o PSOL está em obstrução, não entrará no mérito momentâneo da matéria. Ele 

está em obstrução! Digo isso a todo o povo brasileiro que ouve a TV Câmara, porque nós não 

queremos votar a reforma da Previdência, que destrói os interesses dos trabalhadores 

brasileiros. 
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Daqui desta tribuna, quero dirigir apelo a todos os partidos de Oposição para que adiem os 

projetos atuais e façam oposição global à reforma da Previdência. O povo brasileiro está 

cansado de ver no noticiário: "Há um almoço, um café da manhã, um jantar de Temer com o 

Presidente da Câmara, com o Presidente do Senado". Essa política de engorda de 

Parlamentares para cobrar a votação da reforma da Previdência, com entrega de Ministérios, 

de cargos, de benesses, já cansou o povo brasileiro.  

O que se está tratando aqui é de destruir direitos dos trabalhadores brasileiros. Isso não pode 

passar! O mercado financeiro quer privatizar a previdência pública no País. É disso que se 

trata. Existe uma imensa orquestração de articulistas, de analistas políticos, dos meios de 

comunicação de massa, dos Líderes partidários, do Presidente da Câmara dos Deputados, e 

fazem as continhas deles: "Quando é que nós chegaremos aos 308?" 

A última piada é a seguinte: "Vamos fechar a questão nos partidos". E aí dizem aos Deputados: 

"Olhem, digam ao povo brasileiro que vocês votaram a favor de que o trabalhador e a 

trabalhadora não se aposentem mais e digam que o partido fechou questão". 

Mas o povo brasileiro não é bobo. É uma idiotice achar que o Deputado vai chegar à base dele, 

vai pedir voto depois e falar: "Olha, eu votei contra vocês, porque o partido fechou questão". É 

o mesmo partido que salvou Temer aqui! É o mesmo partido que fez a reforma trabalhista, a 

PEC do teto de gastos! Isso é brincadeira. isso é um deboche com o povo brasileiro. É por isso 

que o Partido Socialismo e Liberdade está em obstrução. 

Nós não sairemos da obstrução! "Não" à reforma da Previdência dos financistas, dos 

banqueiros e daqueles que querem destruir o trabalho dos brasileiros! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações às centrais sindicais e a movimentos sociais do País, em especial os do 

Estado do Sergipe, pelas mobilizações contra a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero parabenizar 

as centrais sindicais e os movimentos, em especial os do Estado do Sergipe, que, mesmo 

sabendo que houve mudança da data para a votação da reforma da Previdência, foram às ruas 

e fizeram mobilizações. 
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Dentro desta Casa, a Câmara dos Deputados, representantes da Via Campesina e do 

Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA, entre eles Frei Sérgio e duas companheiras, 

estão em vigília e em jejum, contra a reforma da Previdência. 

Parabenizo todas as categorias sergipanas que foram às ruas ontem em nome dos rodoviários 

e todos que se mobilizaram contra mais este ataque que o Governo quer impor através do 

Congresso Nacional, essa famigerada reforma. 

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Reiteração de posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 

reafirmar minha posição contrária à reforma da Previdência, porque entendo que falta ao 

Governo Temer legitimidade. Temer assumiu a Presidência da República na condição de Vice-

Presidente de uma Presidente que eu não ajudei a eleger. Portanto, ele não deveria apresentar 

proposta de mudança tão ampla, tão complexa, no momento em que exerce essa interinidade. 

Só um Governo eleito em 2018, com o Parlamento renovado, teria legitimidade para tal. 

Faço este registro, porque certos sindicalistas têm recorrido a métodos escusos, fascistas, na 

tentativa de, numa disputa política rasa, atiçar a opinião de professores contra a nossa posição. 

Isso não vai prevalecer. Tenho certeza de que os professores do Distrito Federal sabem da 

posição coerente que sempre assumi nesta Casa e não se levarão por essas tentativas de 

desqualificar nosso trabalho. 

Obrigado. 

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

Sumário 

Inconsistência da publicidade do Governo Federal sobre a reforma da Previdência Social. 

Declaração de voto contra a matéria. 

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, o Governo corrupto, golpista e ilegítimo de Michel Temer vem se utilizando de 

milhões de reais de recursos públicos para disseminar a mentira sobre a reforma da 

Previdência. 

O Governo Temer afirma que trabalhadores que ganham menos não serão atingidos. Mentira! 

Todos terão os benefícios reduzidos. Hoje o valor da aposentadoria resulta da média das 

maiores contribuições. O cálculo passará a incluir os menores salários, o que significa uma 

redução de aproximadamente 10% no valor final. 

O Governo diz que não mudou o tempo mínimo de contribuição. Não mudou, mas quem 

requerer a aposentadoria proporcional com tempo mínimo de 15 anos vai receber menos - hoje 

tem direito a 85% das contribuições e vai passar a receber 60%, ou seja, 25% a menos que o 

índice atual. 

O Governo diz que os trabalhadores rurais não serão atingidos. Mentira! O tempo de 

contribuição para a aposentadoria integral do trabalhador rural avulso e individual sobe, para os 

homens, de 35 anos para 40 anos e, para as mulheres, de 30 anos para 40 anos. 

O Governo diz que os privilégios concedidos a servidores são os responsáveis pelo déficit da 

Previdência. Mentira! O Governo, além de não contribuir com sua parte para o sistema, como 

exige a Constituição, ainda deixa de cobrar os débitos de grandes empresas com a 

Previdência. As dívidas, pasmem, chegam a 500 bilhões de reais! Somente a JBS deve 1 

bilhão e 800 milhões de reais. 

O Governo diz que os trabalhadores em geral não serão atingidos. O tempo de contribuição vai 

subir absurdamente no caso da aposentadoria integral: para homens, sobe de 35 anos para 40 
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anos; para mulheres, de 30 anos para 40 anos; para professores do sexo masculino, de 30 

anos para 40 anos; e, para professoras, de 25 anos para 40 anos. 

O Governo diz que, se a reforma não for aprovada, o Estado quebra. Mentira! Só nesta 

semana, o Governo concedeu benesses que ultrapassam 1 trilhão de reais a empresas 

petrolíferas, a maioria delas estrangeiras, e a grandes produtores rurais. 

O Governo diz que a reforma acaba com privilégios ao igualar as regras dos servidores 

públicos às dos trabalhadores privados. Mentira! A unificação já havia ocorrido em 2012, 

quando a previdência dos servidores públicos se igualou à dos trabalhadores da iniciativa 

privada, com as mesmas regras. 

Quero, Sr. Presidente, nesta oportunidade, dizer que eu já votei contra a reforma trabalhista, 

que rasgou a CLT, que prejudica e penaliza os trabalhadores. Eu já votei duas vezes pelo 

afastamento do Presidente golpista e ilegítimo Michel Temer. Agora vou votar contra a reforma 

da Previdência, honrando o apoio dos baianos que já me elegeram duas vezes Deputado 

Federal. 

Naturalmente, quando eles decidiram pelo voto à nossa candidatura, acreditaram que este 

Parlamentar defenderia no Congresso Nacional seus interesses e os interesses dos 

trabalhadores. É assim que eu tenho me comportado.  

Vou votar contra a reforma da Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo afirma que os trabalhadores que ganham 

menos não serão atingidos. Mentira! Todos terão benefícios menores. Hoje, o valor da 

aposentadoria resulta da média das maiores contribuições (80%). O cálculo passará a incluir os 

menores salários, o que significa valores em torno de 10% a menos no valor final. 

O Governo diz que não mudou o tempo mínimo de contribuição. Não mudou, mas quem pedir a 

aposentadoria proporcional com tempo mínimo de 15 anos vai receber menos - hoje tem direito 

a 85% das contribuições. Vai passar a receber 60%, ou seja, 25% menos que o índice atual. 

O Governo diz que os trabalhadores rurais não serão atingidos. Mentira! O tempo de 

contribuição no caso da aposentadoria integral do trabalhador rural avulso e individual sobre de 

35 anos para 40 anos, se homens, e, de 30 anos para 40 anos, se mulheres. 

O Governo diz que os pobres não serão afetados porque já se aposentam com o salário 

mínimo aos 65 anos. Mentira! As idades de 65 anos, para homens, e de 62 anos, para 

mulheres, são apenas iniciais. Elas irão subir com o aumento da expectativa de vida da 

população. 

O Governo diz que a reforma combate os privilégios concedidos aos servidores. Mentira! O real 

interesse do Governo é favorecer os bancos com a venda de planos privados de previdência. 

O Governo diz que os privilégios concedidos aos servidores são os responsáveis pelo déficit da 

Previdência. Mentira! O Governo, além de não contribuir com sua parte para o sistema, como 
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exige a Constituição, ainda deixa de cobrar os débitos de grandes empresas com a 

Previdência. As dívidas chegam a 500 bilhões de reais - somente a JBS deve 1,8 bilhão de 

reais. O alegado déficit foi de 149 bilhões de reais em 2016. 

O Governo diz que os trabalhadores em geral não serão atingidos. O tempo de contribuição vai 

subir absurdamente no caso da aposentadoria integral. Para homens, sobe de 35 anos para 40 

anos. Para professores do sexo masculino, de 30 anos para 40 anos; para professoras, de 25 

anos para 40 anos. 

O Governo diz que, se a reforma não for aprovada, o Estado quebra. Mentira! O Governo 

concedeu benesses que ultrapassam 1 trilhão de reais às empresas de petróleo e aos grandes 

produtores rurais. 

O Governo diz que a reforma acaba com os privilégios ao igualar as regras de servidores 

públicos às de trabalhadores privados. Mentira! A unificação já ocorreu em 2012. Desde então, 

a previdência dos servidores e a dos trabalhadores da iniciativa privada têm as mesmas regras.  

 

________________________________________ 
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________________________________________ 
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Retrocesso do agronegócio brasileiro com a revogação da Lei Kandir. Contrariedade à reforma 

da Previdência Social. Artigo Mexida autoritária na Previdência não é reforma e nada resolve, 

sobre a inconsistência da publicidade do Governo Federal para a reforma da Previdência 

Social, de autoria de Jânio de Freitas, publicado no jornal Folha de S.Paulo.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de dar como lidos os meus discursos. O primeiro fala sobre 

o ICMS para a exportação, que é importante para os Estados e para o País, para que 

possamos melhorar as contas públicas. O segundo vem ao encontro do que digo aqui desde 

dezembro de 2016. Trata-se de matéria que saiu ontem no UOL, intitulado Mexida autoritária 

na Previdência não é reforma e nada resolve.  

Eu gostaria de dar como lido esse artigo, que diz que 35% do chamado déficit da Previdência, 

que são bilhões e bilhões de reais, deixaram de ser cobrados das empresas, mas poderiam ser 

cobrados, para que o caixa fosse reforçado. Portanto, Sr. Presidente, eu não posso querer 
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levar a conta da Previdência para os trabalhadores. Chega! O trabalhador já paga imposto 

demais! São 6 meses de impostos por ano! E pagam durante, por exemplo, 35 anos. 

O meu irmão é professor do Município e pagou 35 anos de contribuição, mas não atingiu a 

idade para a aposentadoria. Ele tem 10 anos como investigador policial, mas não querem 

reconhecer, na Secretaria de Educação, o tempo de contribuição na função perigosa que 

exerceu como investigador de polícia. É um crime o que estão fazendo com ele! Ele não 

consegue se aposentar, tem que ficar trabalhando, e já está chegando aos 60 anos. Daqui a 

pouco, chega aos 65 anos e não vai conseguir a aposentadoria integral. 

Esse é um exemplo do que estão fazendo com a população brasileira. E é o que estão fazendo 

com os funcionários que têm carreira própria, que nem sequer têm descontado o Fundo de 

Garantia, comparando-os com os da iniciativa privada. Por meio de propaganda enganosa, 

joga-se a população contra os funcionários públicos, que realmente carregam o piano para 

tudo que é público neste País. Isso não é justo. 

Portanto, é criminosa essa reforma da Previdência. Eu gostaria que a Presidência e os Líderes 

realizassem uma auditoria, mostrassem o buraco e fizessem as cobranças de quem está 

sonegando as contas da Previdência. Descontam do trabalhador, não repassam e querem 

cobrar novamente deles. Isso não é justo. Nós somos contrários à reforma da Previdência! 

E gostaria que o meu pronunciamento fosse dado como lido e divulgado no programa A Voz do 

Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa. 

Obrigado, Sr. Presidente Carlos Manato. 

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

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos ouvintes da Rádio Câmara e do programa A 

Voz do Brasil, e telespectadores da TV Câmara, é um grande retrocesso a revogação da Lei 

Kandir, uma vez que os produtos sobre os quais irão incidir o ICMS (minério de ferro, grãos, 

café entre outros) são aqueles de maior peso na pauta de exportação brasileira. Ora, se vai 

incidir incremento por meio da cobrança do ICMS, quem será prejudicado? É óbvio que não 

será o importador. Se subimos o preço para cobrir o valor do ICMS, o agronegócio brasileiro 

perderá competitividade. 

Com a revogação, o ICMS passará a incidir sobre as vendas ao exterior de petróleo, grãos, 

minério de ferro, café, açúcar, entre outros produtos. Considerando, por exemplo, os produtos 

agrícolas do café, com certeza a conta deverá ser paga pelo produtor, que já está terrivelmente 

debilitado pela atual situação: dinheiro escasso, problemas climáticos, custo elevado, maioria 

dos insumos importados e preço do café brasileiro já depreciado no mercado externo, em 

relação aos outros países produtores. 

Falta uma política racional, que poderia dar o real valor ao nosso produto. Por isso, repito, a 

revogação da Lei Kandir é um retrocesso imensurável para a economia brasileira. E quem irá 

pagar a conta, como sempre, é o produtor. 

Dessa maneira, confirmo o meu apoio à Sociedade Rural Brasileira e a todos os produtores. E 

peço apoio aos nobres pares, pois, caso a lei seja anulada, as consequências serão 

devastadoras, com um impacto na produção do País. Consequentemente, haverá aumento na 



 

2030 
 

taxa de desemprego, queda do PIB, redução de investimentos estrangeiros, inflação e outros 

efeitos que refletem diretamente na economia. 

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos telespectadores da TV Câmara e pessoas que 

nos acompanham pelos demais veículos de comunicação da Casa, o colunista Jânio de 

Freitas, do jornal Folha de S.Paulo, publicou um artigo com o título Mexida autoritária na 

Previdência não é reforma e nada resolve, no dia 3 de dezembro de 2017. 

Ali, o colunista expõe um pouco da maldade que fazem o Governo Federal e alguns 

Parlamentares desta Casa e do Senado Federal, que apoiam a tão famigerada reforma da 

Previdência. Fala dos custos em propaganda nos grandes veículos de comunicação, fala das 

isenções que foram concedidas através das MPs que aqui tramitaram e outros pontos 

questionáveis. 

Sr. Presidente, vale ressaltar que os números apresentados pelo Governo são, sim, todos 

questionáveis de fato. E faço uma sugestão: por que o Governo não retira este texto e faz um 

novo texto com o que realmente está sendo dito em todas as propagandas veiculadas nos 

rádios e nas TVs? 

Peço que seja republicado na íntegra o artigo do colunista Jânio de Freitas nos veículos de 

comunicação oficias desta Casa, Sr. Presidente. 

É o que tenho a dizer. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Mexida autoritária na Previdência não é reforma e nada resolve 

Por Janio de Freitas 

O governo que corta gastos essenciais está liberando mais R$100 milhões para propaganda. 

Os meios de comunicação beneficiados agradecem, cada qual à sua maneira. Mas a 

campanha que o governo já despeja na população é tão pouco séria quanto a sua sobriedade 

de gastos. É propaganda enganosa. Até mesmo difamatória, como a Justiça já reconheceu e 

proibiu a linha de mensagens que deixa mal o funcionalismo. 

A finalidade alegada da campanha é conquistar a opinião pública para a "reforma" da 

Previdência. Ou, com menos hipocrisia, lançar o terrorismo verbal contra os que se opõem à 

"reforma" tal como proposta pelo governo Temer. Há numerosos oponentes, inclusive, na tropa 

do governo no Congresso. 

E não só por causa da possível reação eleitoral no ano que vem. É que não basta reconhecer a 

necessidade de reformar a Previdência, produto da ruinosa fusão dos institutos previdenciários 

na ditadura. A mexida autoritária e não menos obtusa proposta pelo governo Temer promete 

solução, não é reforma e nada resolve, nem parcialmente. Para atrair apoios, só mesmo 

fazendo compras no Congresso. Para obter aceitação pública, só mesmo recorrendo a 

falsidades. 
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Henrique Meirelles lançou e reitera a maior parte desses argumentos, repetidos por Temer, 

Rodrigo Maia, Moreira Franco, e usados na propaganda já iniciada. Coisas assim: a reforma é 

indispensável para garantir que amanhã os salários e as aposentadorias possam ser pagos. 

Ou: a reforma é que dará condições ao crescimento sustentável. Ainda: sem reforma, os jovens 

hoje abaixo de 25 anos terão de pagar R$ 9 trilhões para custear a Previdência no futuro. 

Daqui a 75 anos - e por aí vai. 

Nada disso tem sequer a mais simples conexão com a realidade do país, em particular a da 

Previdência e, em geral, a dos brasileiros de menos ou mais de 25 anos. Estática é a cabeça 

dos tecnocratas de tais formulações. Não a realidade. E não há o que a imobilize. Se o Brasil 

alcança crescimento econômico forte, o número de empregos já terá crescido, com propensão 

de crescer mais. 

Nessas condições, a arrecadação para a Previdência e para o Tesouro não exigirá mais do que 

fiscalização menos corrupta para crescer em ritmo exponencial. Já passamos por fases assim. 

Em sua possível repetição, de todas as atuais hipóteses trágicas não se aproveitará o 

suficiente nem para uma gargalhada. 

Rir, pode-se rir logo, graças aos mesmos tecnocratas. Como forma de cortar mais gastos, o 

governo imaginou um Programa de Demissão Voluntária que, na pior hipótese, levaria 5.000 

dos 630 mil funcionários ativos a se demitirem por acordo. Só nessa pior hipótese, o governo 

contava poupar R$ 1 bilhão. Findo o prazo, eis o resultado do plano e da previsão: 76 adesões. 

As previsões para a Previdência têm o mesmo nível de seriedade. Refletido também na 

propaganda de aspirante a candidato a presidente, posta nas redes por Henrique Meirelles. 

Com gráfico de subidas alpinas, linhas quase verticais, o ministro exibe o imaginado 

crescimento do emprego com sua política econômica. A mesma que só cresceu 0,1% no 

terceiro trimestre, pior apenas do que o tumultuoso México em todas as Américas. 

Ao menos gentil, a informação de Meirelles poupa o leitor de saber que três em cada quatro 

daqueles novos empregados não é empregado de coisa alguma. É alguém que, na verdade, à 

falta de emprego, faz trabalhos precários, sem carteira assinada, sem Previdência Social, sem 

segurança e sem outros direitos. 

Fake news? É no Brasil mesmo. Onde a palavra mentira é tão presente quanto a própria. Fake 

news é fake news de americano. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de retirada de pauta da Medida Provisória nº 

796, de 2017, sobre a prorrogação do prazo para a utilização do Regime Especial de 

Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica, instituído pela Lei 

nº 12.599, de 2012. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Governo faz uma ofensiva na tentativa da votação do desmonte da Previdência 

pública. É isso o que está acontecendo.  

Hoje, eu questionei, na reunião do Colégio de Líderes, se o Presidente da Casa vai colocar em 

votação a reforma da Previdência ainda este ano, e S.Exa. disse que ainda não tem a decisão, 

mas que a matéria pode ser votada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Governo está 

cabalando voto. Estão aí correndo atrás, para ver se conseguem chegar aos 308 votos 

necessários para a aprovação do desmonte da Previdência pública. Quer dizer que querem 

tornar fato consumado aquilo que já saiu em portaria, ou seja, que aqueles que ganham menos 

do que um salário mínimo com trabalho intermitente têm que fazer o pagamento de 8% de 

contribuição - repito: 8% de contribuição! - para quem ganha menos do que o salário mínimo 

com trabalho intermitente.  

Essa é uma lógica do Robin Hood às avessas, porque quem ganha menos vai ter que 

contribuir mais. De acordo com a portaria, calculam-se os 8% como diferença entre aquilo que 

se teve de rendimento no mês e, além disso, e aquilo que é o salário mínimo. Então, se ganhar 

menos, a pessoa tem que contribuir mais. Isso é justo? É claro que não é!  

Registro o nosso respeito às demandas das categorias que estão se mobilizando no plenário 

da Câmara dos Deputados, nos corredores da Câmara, contra a votação da reforma da 

Previdência. Deixo a nossa solidariedade aos professores e aos profissionais da educação. Já 

vi que hoje temos representação da Polícia Civil nos corredores da Câmara, trabalhando para 

que esse desmonte não seja aprovado. Os ficais federais agropecuários, da mesma forma, 

estão fazendo a sua mobilização. 

A bancada do PSOL tomou uma decisão em reunião, nesta terça-feira, que é a de não votar 

matérias enquanto a guilhotina da reforma da Previdência está afiada. Estamos, então, em 

obstrução no conjunto das matérias que vão ser apreciadas pelo Plenário. Em algumas 

matérias, podemos ter até avaliação de mérito que seja positiva, mas há uma obstrução em 

relação à política geral.  

Nós podemos levantar a nossa obstrução, basta o Presidente da Câmara, ao sentar-se 

naquela cadeira, dizer: "Não vai ter votação da reforma da Previdência". 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Realização de greve de fome por militantes do Movimento dos Pequenos Agricultores em 

protesto contra a reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria registrar que 

nesta Casa estão presentes militantes e dirigentes do Movimento dos Pequenos Agricultores, 

que iniciaram uma greve de fome ontem. São eles o companheiro Frei Sergio Görgen e as 

companheiras Josi Costa e Leila Denise, representando os trabalhadores e as trabalhadoras 

do Brasil contra a reforma da Previdência. 

Essa reforma da Previdência não é para pegar os altos salários, não é para pegar os marajás. 

Quem vai pagar a conta dessa reforma da Previdência são os trabalhadores do campo e da 

cidade, são os assalariados, os autônomos e os pequenos agricultores. Essa greve de fome é 

a hora do desespero, e desespero porque os trabalhadores já estão cansados de perder 

direitos. 

Espero que esta Câmara Federal diga "não" à reforma da Previdência. Nenhum direito a 

menos! 

Gostaria que o meu pronunciamento fosse divulgado no programa A Voz do Brasil. 

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

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, três integrantes do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) iniciaram no dia de ontem, terça-feira, 5 de dezembro, em Brasília, uma 

greve de fome na Câmara dos Deputados, em protesto contra a proposta de reforma da 

Previdência enviada pelo Governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. Os companheiros Frei 

Sergio Görgen, Josi Costa e Leila Denise Meurer afirmaram que estão dispostos a enfrentar a 

privação alimentar para denunciar o nível de retirada de direitos que vem ocorrendo no País. 

Esse é apenas um aviso prévio das ações que serão executadas pelos movimentos sociais 

pelo Brasil afora, caso essa reforma venha a ser votada. A greve de fome significa que alguns 

passarão fome por alguns dias para evitar que muitos passem fome uma vida inteira. 

As recentes notícias da proposição do Relator da reforma da Previdência, Deputado Arthur 

Oliveira Maia (PPS-BA), de retirar os trabalhadores rurais da proposta encaminhada para 

votação representam uma mentira para tentar dividir os trabalhadores da cidade e do campo. 

Nem a aparente retirada dos rurais da reforma previdenciária fará com que os companheiros 

dos movimentos campesinos venham a retroceder na luta. Essa é uma luta de classe! 
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Agora é hora de nos mantermos firmes para barrar esses retrocessos. Nenhum direito a menos 

aos nossos trabalhadores! 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Desacordo do orador com posicionamento favorável da Confederação Nacional de Municípios - 

CNM à realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, como ex-Prefeito, quero dizer que votamos com a Confederação Nacional de 

Municípios - CNM nesta questão, como em breve vou encaminhar o projeto dos precatórios.  

Agora quero externar minha insatisfação com a representação dos Municípios de querer fazer 

certa politicagem, decidindo a favor da reforma da Previdência. Esta não é uma tarefa para 

uma entidade que representa os Municípios, até porque, com esta reforma, os Municípios 

perderão, porque se reduz o volume de recursos, aposentadorias e pensões que circula nos 

Municípios. Certos Municípios perderão muito.  

Não é admissível, portanto, que a CNM, com todo o respeito a Paulo Roberto Ziulkoski, faça 

campanha em troca de 3 bilhões, que não é nada diante do que foi dado ontem às grandes 

empresas de petróleo. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com a aprovação, na Câmara dos Deputados, de medida provisória sobre o 

estabelecimento de isenções fiscais a petrolíferas estrangeiras. Expectativa de rejeição da 

reforma previdenciária. Denúncia de ameaça a Deputados do PMDB de restrição de acesso 

aos recursos do Fundo Partidário em caso de voto contrário à aprovação da reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

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

Srs. Deputados e todos os que nos ouvem neste momento, como disse há pouco o Deputado 

Miro Teixeira, esta madrugada a maioria da Câmara dos Deputados, comandada por Henrique 

Meirelles e Michel Temer, deu mais um golpe no povo brasileiro. E qual foi esse golpe? É bom 

que se diga aqui que de madrugada há menos ouvintes acompanhando a sessão pela TV 

Câmara. 

Pois bem. Nos últimos anos, nos Governos Lula e Dilma, a PETROBRAS, com tecnologia 

própria, sem importar nada de ninguém, descobriu o pré-sal. Votamos aqui o regime de 

partilha, para que todo o povo brasileiro, desta e das próximas gerações, pudesse se beneficiar 

dessa riqueza. Decidimos que, daquilo que pertenceria ao Governo, 75% seriam investidos em 

educação e 25% em saúde. Todos os Municípios brasileiros, produtores ou não petróleo, 

receberiam recursos.  

Agora o Governo manda para cá uma medida provisória para tirar receita do País e dar 

dinheiro às ricas petroleiras estrangeiras. E digo aos senhores que assim este Governo 

continua pagando a conta do golpe, porque muitas petroleiras financiaram esse golpe, já que 

nunca se contentaram com a aprovação do regime de partilha. 

Como pode um País que tira dinheiro da educação e da saúde, um País que não constrói as 

suas ferrovias, e que quando constrói entrega a obra aos chineses, com financiamento pelo 

BNDES de até 80% - é o caso da Ferrogrão, entre os Estado de Mato Grosso e Pará -, e ainda 

dá a concessão, com exclusividade, por 60 anos, para três grupos, como é que um País deste 

pode renunciar a uma receita que, ao longo de 20 anos, vai chegar à casa de 1 trilhão de 

reais? Pois foi isso o que se votou à 1 hora da madrugada nesta Câmara dos Deputados. 

Povo brasileiro, nós estamos vendo este Governo impor ao Congresso goela abaixo medidas 

que empobrecem o Brasil, medidas que empobrecerão as novas gerações. 

Espero que o Governo não consiga a maioria para votar a reforma da Previdência. Eu, 

pessoalmente, avalio que ele não a conseguirá. Avalio que o PMDB não terá coragem de 

mandar essa proposta de reforma à Câmara dos Deputados, porque já está se desgastando, 

porque seus pré-candidatos a Governador de Estado já estão se desgastando. 

Imaginem o PMDB fechando questão... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Peço-lhe que encerre, Deputado. 
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O SR. ZÉ GERALDO - Vou encerrar, Sr. Presidente. Eu tinha 9 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Não. Eu lhe dei na outra vez, para compensar o tempo 

de Líder. 

O SR. ZÉ GERALDO - Tudo bem. Então me dê mais 1 minuto, só para eu terminar. 

O que eu dizia é que o PMDB fecha questão e inclusive ameaça seus Deputados de ficarem 

sem o dinheiro do Fundo Partidário. Fiquem tranquilos. Recorram à Justiça! O PMDB não pode 

fazer isso, nenhum partido pode. E esse é só mais um escândalo. Não bastasse a compra de 

votos por meio de emendas e de outros recursos, agora ameaçam os Deputados que votarem 

contra a reforma de não receberem o dinheiro do Fundo Partidário. Nunca vi uma coisa dessas 

acontecer no Brasil. 

Que o programa A Voz do Brasil divulgue a minha fala, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação da Emenda nº 2 do Senado Federal ao Projeto de Lei n.º 

5.568, de 2013, relativo a crimes cometidos na direção de veículos automotores.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS MELO (PCdoB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este 

projeto vem apenar ainda mais aqueles que cometem crime ao volante. 

Eu queria dialogar um pouco mais com os nobres pares, Sr. Presidente. 

Nós estamos falando daqueles que cometem crimes ao volante, mas estamos vendo que há 

aqui, também, uma luta, em que estamos fazendo o bom combate, contra essa reforma da 

Previdência. 

Eu quero apelar para a sensibilidade dos Deputados e das Deputadas, porque nós estamos 

nos aproximando do Natal, do espírito natalino, e não seria bom para os Deputados, para as 

Deputadas que nós votássemos um projeto que vai ceifar vidas, ao tirar a possibilidade de as 

pessoas terem uma aposentadoria digna, Sr. Presidente. 

Por isso, o PCdoB vota "sim". 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de apreciação em regime de urgência do 

Projeto de Lei nº 9.247, de 2017, sobre a autorização ao Conselho do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS de estabelecimento, por resolução, da contratação de instrumento 

de dívida subordinada, com caráter de perpetuidade, nos termos da regulamentação do 

Conselho Monetário Nacional com o agente financeiro Caixa Econômica Federal.  

________________________________________ 

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

obstrução em relação ao conjunto das matérias. Por esse motivo, apresentamos voto 

divergente: votamos "não", para garantir a realização de votação nominal neste momento no 

plenário da Câmara dos Deputados. 

E esperamos que, o mais rápido possível, Presidente, venha uma posição que enterre a 

reforma da Previdência, o desmonte da Previdência pública. Sabemos que o Governo não tem 

votos para aprovar essa matéria, não tem 308 votos neste Plenário. O Governo está fazendo 

de tudo para barganhar. Imaginem só: está-se barganhando votos até por condições favoráveis 

para o Deputado nas suas eleições. Estão tentando fazer um acordo no sentido de que um 

partido não receberá na sua janela quem votar contra a reforma. 

Isso aí na verdade é chantagem. Nós temos que dialogar com a população brasileira sobre o 

que está acontecendo aqui.  

O PSOL vota "não", contra a reforma da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia de natureza inverídica da declaração do Presidente Michel Temer sobre a não 

inclusão dos agricultores na proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero 

pedir aos colegas Deputados que olhem bem para o que está sendo dito pelo Temer, de forma 

mentirosa. Ele está dizendo que os agricultores não estão incluídos na reforma da Previdência. 

Deputado Afonso Florence, os agricultores estão incluídos na reforma, para ficar sem 

Previdência - nesse sentido eles estão fora, mas, da reforma em si, eles estão dentro: a 

proposta fala em 15 anos de contribuição e 180 contribuições pagas cumulativamente.  

Eu já ouvi muitos Deputados dizerem assim: "Eu sou a favor da reforma, porque agora os 

trabalhadores rurais não estão mais dentro dela". Eu quero dizer aqui que isso é uma mentira, 

e o Temer está usando dinheiro público para mentir. Os trabalhadores rurais estão dentro da 

proposta. Está escrito lá: "15 anos de contribuição". Poderá haver depois uma votação 

simplificada para fazer com que eles tenham que contribuir mês a mês. Então... 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Descrença no envio pelo Presidente da República ao Congresso Nacional de proposição sobre 

reforma da Previdência. Necessidade de apreciação pela Casa da reforma tributária. 

________________________________________ 

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

não temos mais tempo este ano para votar qualquer reforma, não acredito que o Presidente 

Temer vá mandar a reforma da Previdência na semana que vem para esta Casa, nem no ano 

que vem.  
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Acho que a reforma que interessa ao Brasil e em que V.Exa. poderia se empenhar como 

Presidente desta Casa... 

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

muda para "sim". 

O SR. ZÉ GERALDO - ...para que nós possamos obter consenso é a reforma tributária. Dessa 

forma, nós acabaríamos com a Lei Kandir, que é danosa a muitos Estados do Brasil e ao País. 

O Estado do Pará, nesses últimos 20 anos, já perdeu em torno de 30 bilhões de reais, e nós 

não queremos perder mais recursos. Nesse Estado, o minério de ferro não paga nenhum real 

de ICMS, nem a Municípios, nem ao Governo do Estado. Nem o ouro o Estado paga. 

Portanto, a Lei Kandir... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento contrário à reforma da Previdência Social. Solicitação ao Presidente da 

República de reflexão sobre a proposta apresentada. 

________________________________________ 

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

solidário com os que se colocam contra a reforma da Previdência. A pessoa trabalha e paga à 

Previdência, e a aposentadoria não é uma dádiva, é uma conquista. Neste momento, tudo 

converge para que a reforma da Previdência seja mais um tiro no pé daqueles que pagaram 

durante toda a vida, trabalharam e que fizeram a sua parte. O Governo também tem que fazer 

a parte dele. 

Por isso, nós queremos pedir ao Presidente da República para que faça uma reflexão sobre a 

reforma da Previdência, que não tem nada de positivo para a economia, tampouco para 

aquelas pessoas que começaram a trabalhar com 14 ou 15 anos de idade.  

Um abraço e muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade do orador à greve de fome de manifestantes do Movimento dos Pequenos 

Agricultores. Apresentação de nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG, com contestação da publicidade veiculada pelo Governo Federal sobre 

a proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

gostaria de dar como lido pronunciamento que faço sobre uma nota da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, das federações e dos sindicatos dos 

trabalhadores rurais do Brasil inteiro. Eles estão aqui na Casa. Estiveram na Comissão de 

Agricultura e fazem uma denúncia no sentido de que o Governo está mentindo sobre a reforma 

da Previdência. Exigem respeito do Governo à previdência rural, lutam pela continuidade dos 

60 anos para todos os homens trabalhadores, agricultores e assalariados; e dos 55 anos para 

mulheres, mediante a comprovação. 

O Governo está pagando para enganar a população, com propagandas mentirosas.  

Eu quero me solidarizar com o Frei Sérgio e com as companheiras do Movimento dos 

Pequenos Agricultores - MPA que aqui, em frente ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e 

Redação - DETAQ, fazem uma greve, um jejum. 

Peço que este pronunciamento seja dado como lido e divulgado no programa A Voz do Brasil.  

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apresento desta tribuna uma nota produzida pela 

direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, em que a 

entidade contesta a publicidade pela qual o Presidente golpista Temer tenta passar a ideia de 

que com esta malfadada reforma não se estão retirando direitos, apenas se estão retirando 

privilégios. 
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Como diz a entidade, o que o Governo faz é tentar enganar a sociedade com discurso 

demagógico, uma vez que fica claro, e o Governo esconde, que os agricultores e as 

agricultoras familiares somente poderão se aposentar mediante a comprovação de 15 anos de 

contribuição mensal; que os trabalhadores assalariados e as trabalhadoras assalariadas rurais 

terão que se aposentar com a mesma idade que os urbanos, ou seja, 65 anos para homens e 

62 anos para mulheres; que, com base no aumento da expectativa de vida, a idade mínima 

para aposentadoria, inclusive dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, será elevada pelo 

Governo por meio de lei ordinária. 

Temos lutado contra essa proposta de um Governo que não tem legitimidade, pois não foi 

eleito, e que hoje carece de apoio popular, uma vez que, segundo as pesquisas, a sua 

popularidade não chega a 5% da população. 

Solidarizamo-nos com a luta de todos os trabalhadores contra todas as maldades que esse 

Governo vem fazendo, cortando direitos e cedendo tudo para as empresas que apoiaram o 

golpe. 

Assim, Sr. Presidente, solicito que seja dada como lida a Nota da CONTAG e que a mesma 

seja incluída nos Anais desta Casa. 

Obrigado. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

CONTAG contesta a publicidade do governo de que não há mudanças nas regras da 

previdência rural. 

O governo, outra vez, tenta enganar a sociedade com o discurso demagógico de que não vai 

alterar as regras da previdência rural. 

O novo texto deixa claro que os agricultores e agricultoras familiares somente poderão se 

aposentar mediante a comprovação de 15 anos de contribuição mensal. 

A intenção é abrir as portas para exigir dos agricultores e agricultoras familiares contribuição 

previdenciária mensal, com valor mínimo pré-fixado para cada membro da família. A proposta 

restringe a garantia de que será respeitada a capacidade contributiva do agricultor e agricultora 

familiar para garantir a proteção previdenciária sua e da família. 

A Constituição de 1988 assegurou a contribuição dos segurados especiais com base na 

comercialização de sua produção, respeitando, assim, a realidade do campo e as incertezas 

enfrentadas pelos produtores rurais, como secas, enchentes, preços baixos de 

comercialização, que muitas vezes os impedem de conseguir renda monetária com 

regularidade. Exigir que os mesmos efetuem contribuição mensal para a previdência significa 

exclusão da grande maioria. 

Os trabalhadores assalariados e assalariadas rurais terão que se aposentar com a mesma 

idade que os urbanos (65 anos para homens, 62 anos para mulheres). 

A proposta eleva a idade de aposentadoria para os assalariados e assalariadas rurais 

condenando-os à própria sorte para, quem sabe algum dia, conseguirem ter acesso à 

aposentadoria. Se já é difícil comprovar o tempo de trabalho pela descontinuidade dos 



 

2042 
 

contratos e a alta informalidade, imagina a aposentadoria de um cortador de cana aos 60 anos 

de idade, com acréscimo de mais 5 anos à idade para requerimento do benefício. 

Com base no aumento da expectativa de vida, a idade mínima para aposentadoria, inclusive 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, será elevada pelo governo por meio de lei ordinária. 

O aumento da expectativa de vida não significa capacidade laboral, principalmente na área 

rural, onde o trabalho é penoso, exercido sob sol e chuva. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - 

CONTAG é contrária à reforma da Previdência Social apresentada pelo Governo com base na 

Emenda Aglutinativa Global à Proposta de Emenda Constitucional nº 287-A, de 2016, que retira 

direitos da classe trabalhadora. 

A CONTAG defende: 

- a manutenção da contribuição previdenciária dos agricultores familiares com base na venda 

da produção, beneficiando a família, conforme determina o artigo 195, § 8º, da Constituição 

Federal; 

- aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (assalariados e assalariadas, 

agricultores e agricultoras familiares) aos 60 anos para homens e 55 para mulheres; 

- manutenção explícita da comprovação de atividade rural para o acesso aos benefícios 

previdenciários rurais. 

A CONTAG reafirma o seu posicionamento de que não pactua com essa lógica perversa de se 

querer fazer o ajuste fiscal do Estado brasileiro à custa da população mais pobre. Ademais, o 

relatório final de CPI da Previdência, aprovado inclusive pela bancada governista, indica que 

não há déficit da Previdência Social, e, sim, problemas de gestão e mau uso do dinheiro. 

Estamos mobilizados e na luta por uma previdência social justa e inclusiva. Os trabalhadores e 

trabalhadoras não aceitam pagar essa conta. 
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________________________________________ 

Sumário 

Indignação contra afirmações falaciosas relativas ao déficit da Previdência Social. Existência 

de grandes empresas sonegadoras do sistema previdenciário.  

________________________________________ 

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

aproveitar parte do tempo para dizer que acabo de participar de um encontro com três 

cidadãos brasileiros, aos quais ontem me referi a V.Exa. 

Sei que a greve de fome é um ato radical. Eu me lembro, ainda adolescente, da resistência do 

IRA, exército na Irlanda, em que membros desse grupo acabaram morrendo por fazerem greve 

de fome além do que o organismo poderia suportar. É uma situação de risco; é uma decisão 

difícil de ser tomada; é uma decisão radical. 

Realmente, ver o Padre Sérgio e duas camponesas assumir esse risco sinaliza a gravidade da 

proposta de reforma da Previdência.  

Na condição de trabalhador não tenho como abdicar da paixão, mas tenho feito o máximo de 

leitura e analisado a situação de forma racional. Porém, realmente, é muito difícil ver aqui 

aprovado o REFIS para favorecer grandes empresários, envolvendo dezenas de Deputados, 

alguns com dívidas acima de 60 milhões de reais, com um total de dívidas de Senadores e 

Deputados que extrapolam os 3 bilhões de reais, e ver isso transformado em lei com o apoio 

do Governo Federal, inclusive do Ministro Henrique Meirelles. 

Ele está louco para ter como troféu a reforma da Previdência e tirar do caminho aqueles que 

pretendem com ele disputar no seu campo, no seu espectro ideológico. Não é à toa que 3 dias 

atrás ele fez questão de atacar o tucanato e seu candidato, o Alckmin, porque essa é uma luta 

de gigantes. 

Exatamente o Meirelles, que tem a pretensão de ser Presidente, não conseguiu me responder 

por quê, sendo Presidente do Conselho de Administração - não era consultor, porque é mentira 

que não haja conselho consultivo na J&F - fez a prática da sonegação à Previdência. Uma das 

maiores devedoras da Previdência é a JBS. É a Previdência que ele diz ser deficitária! 

Ao mesmo tempo, na condição de Presidente do Conselho da J&F, não tem como desconhecer 

a denúncia feita pelos Batistas de que pelo menos... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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Sumário 

Orientação de bancada para votação do requerimento de destaque para votação em separado 

da Emenda nº 31, oferecida à Medida Provisória nº 796, de 2017, sobre a prorrogação do 

prazo para a utilização do Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade 

de Exibição Cinematográfica, instituído pela Lei nº 12.599, de 2012. Necessidade de incentivo 

à construção de salas de cinema em Municípios brasileiros com até 100 mil habitantes. 

Contestação à explicação dada pelo Governo Federal à população brasileira sobre a 

necessidade de realização da reforma da Previdência Social. Posicionamento do PDT contrário 

à proposta de reforma. 

________________________________________ 

O SR. WEVERTON ROCHA (PDT-MA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

peço o tempo de Liderança. 

Quanto ao projeto, o nosso voto é "sim". É importante que possamos incentivar a construção 

dessas salas de cinema em Municípios de até 100 mil habitantes. É importante que os partidos 

se atentem para o que é essa emenda, porque os Municípios pequenos são sempre 

prejudicados. A eles nunca chega o cinema, nunca chega a cultura, nunca chega a arte. E é 

neles, de verdade, que a vida acontece, principalmente nas cidades do Norte e do Nordeste do 

Brasil, onde a população geralmente habita cidades com menos de 100 mil habitantes. 

Queria aproveitar o tempo para, além de dizer que aprovamos a matéria e que vamos ajudar a 

indústria cinematográfica, trazer a V.Exas. o debate da Previdência. É muito importante 

discutirmos, Srs. Deputados, esse tema importante que é a Previdência Social do Brasil. 

Houve uma CPMI no Congresso Nacional. O Senador Paulo Paim, junto com a equipe da 

CPMI, fez um trabalho sério, um trabalho que os Srs. Parlamentares necessitam parar para ler. 

Fiz um requerimento ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento solicitando 

informações desses dois órgãos. Tanto o Ministro do Planejamento como o Ministro da 

Fazenda me deram uma informação que já sabíamos, e é importante que V.Exas. parem para 

ler e ver o que realmente está acontecendo.  

O Governo Federal, o Governo Temer, está enganando a população, tentando passar aqui 

uma manteiguinha, dizendo que esse novo formato da Previdência que está aí é bom. É 

mentira! O Governo, desde o início, engana a população e tenta enganar o Congresso 

Nacional quanto ao que realmente é o fundo social da Previdência. 

No fundo social da Previdência há uma parte que é arrecadada de cada trabalhador do Brasil, 

uma parte que é arrecadada dos empresários e uma parte do Governo. O Governo tem uma 

política de desoneração, o que faz com que deixemos de arrecadar milhões por ano para o 

fundo social da Previdência. Estamos deixamos de recolher para o fundo consideráveis 

quantias das grandes empresas do Brasil.  

Além disso, Srs. Deputados, existe uma coisa chamada Desvinculação de Receitas da União - 

DRU, com a qual podem desvincular até 30% do Orçamento sem pedir autorização a esta 

Casa e remanejar esse recurso para qualquer outra fonte de despesa. Sabe para que eles 
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tiram esse dinheiro do fundo social da Previdência, Srs. Deputados? Eles tiram para pagar 

conta de banco, em favor dos banqueiros, e juros da nossa dívida pública.  

É um absurdo nós estarmos neste momento discutindo como vamos pagar a conta de um 

déficit que não existe de verdade. Repito: o Governo não fala abertamente sobre como vai ser 

dividida essa conta. Até agora, o Sr. Meirelles e a equipe econômica do Sr. Michel Temer 

querem que essa conta seja paga apenas pelos pequenos, pelo trabalhador.  

E o que é mais grave: explicam que essa conta se deve a um déficit de culpa dos servidores 

públicos, chamados privilegiados. Quanta hipocrisia, quanta ignorância e quanta malvadeza 

demonstra ter essa equipe ao utilizar setores econômicos grandes para ludibriar a sociedade 

brasileira e fazê-la crer simplesmente que os servidores públicos são os vilões, os culpados por 

qualquer tipo de prejuízo na arrecadação e no nosso fundo social da Previdência. 

Nós do PDT temos nos reunido e nos posicionamos contra a reforma da Previdência. Estamos 

fazendo questão de ser transparentes, por entendermos que tem que haver um debate sério, 

profundo sobre essa reforma e que ele não pode ser cheio de pegadinhas, como a equipe 

econômica quer. Esse debate tem que ser aberto, conduzido por líderes com condições 

políticas de tratar o tema, e o Presidente Michel Temer está longe de ser um deles. Ele não 

tem condições políticas e morais de conduzir um tema tão importante, que diz respeito à 

aposentadoria do trabalhador brasileiro. 

Srs. Deputados, nesta Legislatura já se cometeram muitas lambanças. Depois do impeachment 

da Dilma Rousseff, muitos aqui disseram para o Brasil que o País voltaria a crescer e que as 

coisas iriam melhorar, mas a gasolina está mais cara, o gás está mais caro, o FIES acabou, o 

Minha Casa, Minha Vida parou, o Bolsa Família está ameaçado. Todos os programas 

importantes que estavam ajudando a melhorar a vida dos brasileiros estão ameaçados. Na 

votação de duas denúncias, o povo brasileiro pediu que V.Exas. aprovassem o afastamento do 

Presidente Temer, mas esta Casa disse "não". 

E agora, para terminar esta Legislatura, nós vamos entregar de presente, na véspera do Natal, 

a retirada do direito do trabalhador a se aposentar?! Isso é muita cara de pau! Espero que a 

maioria desta Casa acorde e não... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 
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Construção de acordo com a Deputada Tereza Cristina para votação de proposição em prol 

dos trabalhadores rurais. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, peço a divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do 

Brasil. 

Quero me dirigir ao Deputado Bohn Gass. Deputado, estamos construindo um acordo com a 

Deputada Tereza Cristina para não fazermos a obstrução no texto do qual S.Exa. é Relatora, 

incluindo a renegociação de todas as dívidas da agricultura familiar e o compromisso da Frente 

Parlamentar da Agropecuária de votar, na reforma da Previdência, contra qualquer retirada de 

direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Registramos que S.Exa. e os Deputados da 

Frente Parlamentar da Agropecuária reconhecem que é legítimo que nós votemos contra o 

principal do texto e destaquemos a anistia, a redução de alíquota... Nós vamos só tirar a 

obstrução, e eles assumem o compromisso, porque, a despeito de o Governo Temer estar 

dizendo que não há retirada de direitos, há a retirada de direitos dos trabalhadores e das 

trabalhadoras rurais, e nós não vamos permitir isso. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, Senadores e Senadoras, o Brasil está debatendo a tal antirreforma da Previdência. 

O assunto, Deputado Celso Pansera, não é o que diz a propaganda do Governo; o assunto não 

é combater privilégios, porque, se fosse para combater privilégios, podiam colocar em votação, 

aqui na Câmara e no Senado, o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, para que 1 de 

cada 10 mil brasileiros que detém grandes fortunas fizesse um esforço em nome do País, do 

desenvolvimento, da distribuição de renda. 
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Se fosse para combater privilégios, podiam pautar, na quarta-feira que vem, a votação de um 

imposto sobre os ganhos financeiros multimilionários nas aplicações no mercado financeiro. O 

Brasil é um dos únicos três países do mundo que não cobram imposto sobre lucros e 

dividendos. 

Se fosse para combater privilégios, deveriam falar, por exemplo, em congelar o teto salarial no 

País, que é o recebido por nós Deputados e Senadores e pelos Ministros do Supremo. 

O que estão querendo fazer é arrancar dinheiro de quem não tem como contribuir para, assim, 

enfrentar os problemas do País e dar àqueles que já têm muito. 

A regra que querem aprovar para mudar a Previdência é uma regra que vai diminuir o valor da 

aposentadoria de todos os trabalhadores que contribuem para o INSS. Nenhum dos 

trabalhadores que contribuem para o INSS, nenhum dos servidores públicos vai escapar da 

redução da aposentadoria. 

Vamos pegar como exemplo um trabalhador que tem 40 anos de trabalho. Talvez tenha 

trabalhado mais de 40 anos, mas não conseguiu ter a carteira assinada durante todos os 40 

anos, porque o Brasil é um país que muitas vezes impõe ao trabalhador, como única alternativa 

para sobreviver, a obrigação de trabalhar num emprego precário e sem carteira assinada, o 

que, aliás, vai piorar pela votação que V.Exas. fizeram, precarizando a CLT. 

O que vai acontecer com o cidadão que está aguardando para se aposentar hoje, Presidente 

Eunício? Um cidadão que está aguardando para se aposentar com 2 mil reais poderá acordar 

no dia seguinte, se esta proposta perversa for aprovada, e ver que vai ganhar 1.100 reais, 

1.200 reais, 1.300 reais. 

Deputado Mauro Pereira, muito me admira o discurso de V.Exas. de que o assunto é combater 

privilégio. Desde quando é privilégio um trabalhador, depois de 40 anos trabalhando na 

indústria, no comércio, depois de todos esses anos, estar preparado para receber 2 mil, 3 mil 

reais de aposentadoria e esta proposta de V.Exas. cortar 20%, 30%, 40% desse valor? 

E ainda querem fechar questão! Querem fechar questão para constranger Deputados! 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Eunício 

Oliveira, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, nós vamos apreciar vetos, e eu quero 

destacar um veto importante, Deputado Henrique Fontana, que trata da reforma política. 

Nós queremos campanhas limpas, campanhas com programas e campanhas baratas, com 

custos baixos, para que o poder econômico não mande na política. Quem tem que mandar na 

política são as consciências e o programa. 

Nós votamos aqui um projeto que estabelece limite para o autofinanciamento de campanha, a 

fim de que não tenhamos candidaturas ricas, que patrocinam a campanha do candidato com 

dinheiro empresarial ou com sua fortuna. É preciso ter um limite, por uma questão de 

democracia. 

Isso foi vetado por Temer. Ou seja, o Temer permite, então, que os candidatos ricos continuem 

mandando na política. 

O segundo veto de que vou tratar diz respeito ao teto. O teto da contribuição pessoal foi fixado, 

por acordo, em 10 salários mínimos. Nós queríamos menos, mas, na construção que foi feita 

para que esse projeto pudesse ser votado, ficou acordado o limite de 10 salários mínimos para 

a contribuição pessoal, individual - felizmente, o financiamento empresarial não existirá na 

próxima campanha. 

Isso também foi vetado pelo Presidente Temer. 

Então, nós queremos derrubar esses vetos. 

Eu quero aproveitar este tempo, Sr. Presidente, para, além de citar esses vetos que nós vamos 

trabalhar para derrubar, falar do tema principal da votação que o Temer, o Presidente do 

Senado, o Presidente da Câmara, os empresários e os responsáveis pela previdência privada 

querem fazer, que é a reforma da Previdência Social, da aposentadoria. 

O Temer tem utilizado recursos fartos, que faltam em programas sociais, que faltam na 

farmácia popular, que faltam nos hospitais, que faltam na educação, que faltam no PIBID e 

para os nossos estudantes, que terão audiências públicas, amanhã, no Senado e na Câmara 

dos Deputados, para fazer propaganda enganosa sobre a reforma da Previdência - que, aliás, 

foi suspensa pela Justiça, porque é mentirosa, mas, infelizmente, um desembargador derrubou 

essa decisão e liberou a propaganda. 

Essa propaganda enganosa diz que só se mexe em privilégios e não se mexe em direitos. 

Eu fiz um cálculo, e gostaria que os Parlamentares prestassem atenção no que vou dizer para 

ver que o que nós vamos votar - se houver votação - é uma maldade. A média de 80% das 

aposentadorias, em 2016, foi com menos de 25 anos de contribuição. Cito o exemplo de uma 

trabalhadora que durante os 5 primeiros anos recebeu 1 salário mínimo, durante os outros 15 

anos recebeu 2 salários mínimos e nos outros 5 anos recebeu 1salário mínimo. A média atual 

de sua aposentadoria seria de 1.475 reais, porque a regra atual prevê uma média sobre 80% 

das melhores contribuições, e os 20% das menores ficam de fora. 

O que o Temer faz? Ele muda essa regra! O cálculo da aposentadoria, com a reforma, não 

será mais feito pela média dos 80% dos maiores salários de contribuição, mas pela média de 

todo o período. Portanto, a média vai ser rebaixada, e essa pessoa que, com 25 anos de 

trabalho, receberia 1.475 reais, pela proposta do Temer - que eu espero que os Deputados não 
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aprovem - vai receber 40% a menos, ou 1.049 reais. Isso dá 5.500 reais a menos por ano, no 

caso do exemplo que estou dando, que é o de uma mulher trabalhadora com 25 anos de 

contribuição. 

Estarão sendo surrupiados 5.500 reais de cada aposentado, porque a proposta está 

modificando para pior a fórmula de cálculo da aposentadoria. 

Nós não podemos concordar com isso. A proposta aumenta o tempo de contribuição e diminui 

o valor - segundo a nova fórmula de cálculo -, inviabilizando a aposentadoria para o nosso 

povo. 

 

________________________________________ 
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O SR. NEWTON CARDOSO JR (PMDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, Sras. Senadoras, Parlamentares queridos desta Casa, recentemente, na última 

sessão da Câmara, depois de muita luta e em sequência a uma série de medidas provisórias 

que tratavam do refinanciamento de dívidas tributárias, conseguimos incluir, no projeto de lei 

do Deputado Otavio Leite, o parcelamento para as empresas do SIMPLES. 

Quero parabenizar esta Casa pela demonstração de responsabilidade, justiça e sensibilidade 

com um dos maiores geradores de emprego deste País ao tomar essa decisão. 

Sofremos, durante o ano inteiro de 2017, discussões extenuantes para aprovar o primeiro 

REFIS, aprovar aquele parcelamento que garantiu a recuperação de mais de 10 bilhões de 

reais para os cofres do Governo. 

Garantimos, apenas no mês de outubro, caro Deputado Júlio Cesar, nosso professor, uma alta 

de 7% ou mais na arrecadação do Governo. 

Tivemos que enfrentar quatro medidas provisórias para garantir que essa fosse a realidade e 

concluir o projeto.  
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Infelizmente, Sr. Presidente, meus caros colegas, fomos surpreendidos com a área técnica do 

Governo orientando e indicando o veto a um dos artigos mais importantes do texto do REFIS. 

Trata-se do rompimento de um acordo com esta Casa - grave rompimento de acordo! 

O que temos aqui é uma diferenciação entre quem tem lobby e quem não tem lobby nesta 

Casa, pois, na última votação sobre REFIS, que foi a Medida Provisória nº 627, o setor 

financeiro conseguiu grandes decisões e não foi tributado nos ganhos que obteve. Esta Casa 

sofre com esta quebra de acordo, mas quero entender o que traz à tona neste momento tal 

rompimento. 

Trata-se de uma força, talvez obscura, de ações de corporações que hoje querem garantir a 

qualquer custo a manutenção de privilégios, inclusive colocando uma reforma da Previdência 

que não revê tais privilégios, tal é a sanha arrecadatória de uma Receita Federal que precisa 

garantir os recursos que possam financiar tal situação. 

A realidade, Sr. Presidente, é que não se interessa formar um capital previdenciário à luz da 

contabilidade atuarial; não se interessa alterar o regime de benefício definido por um regime de 

contribuição definida, que é aquele que garante a estabilidade e a sustentabilidade de um 

regime previdenciário em qualquer entidade no planeta, seja ela pública, seja ela privada.  

Portanto, Sr. Presidente, diante desse rompimento de acordo, tenho envidado esforços junto 

aos colegas da Casa para que possamos derrubar o Veto nº 36. 

Para que não possamos levar adiante esse rompimento de acordo, anuncio desde já a minha 

preocupação e a minha recusa de tratar de um texto tal como está hoje apresentado nesta 

Casa e que é um texto que não garante os direitos fundamentais dos brasileiros pobres e 

humildes, que precisam de garantia de aposentadoria a partir da visão de um benefício definido 

alterado para contribuição definida. 

Peço neste instante, Sr. Presidente, que possamos melhorar a discussão neste Congresso. 

Não podemos aceitar essa votação da forma como está sendo feita, pois ela irá comprometer o 

futuro desta Nação. E, pelo futuro desta Nação, das nossas crianças, só votarei com 

responsabilidade.  

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Necessidade de realização da reforma tributária no Brasil. Contrariedade à proposta de reforma 

da Previdência Social do Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. IRAJÁ ABREU (PSD-TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados e, em especial, amigas e amigos tocantinenses que nos acompanham pela 

Rádio Câmara e pela TV Câmara, mesmo após o Presidente Michel Temer ter enterrado aqui 

na Câmara dos Deputados a segunda denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-

Geral da República - PGR, contrariamente ao meu voto e ao desejo de mais de 97% dos 

brasileiros, que desejavam que essas denúncias fossem investigadas pelo Supremo Tribunal 

Federal e que ele apurasse a responsabilidade ou não do Presidente Temer, é inegável que a 

soberba, que a arrogância do Governo, após ter enterrado essa denúncia aqui na Câmara dos 

Deputados, tem aumentado, tem aflorado a cada votação nesta Casa. 

Logo após a segunda denúncia, o Presidente da República poderia perfeitamente ter virado 

essa página triste que envergonha a todos nós brasileiros e ter apresentado ao Congresso 

Nacional uma pauta propositiva, uma pauta que realmente interessasse aos brasileiros, desde 

os mais humildes, os mais simples, até os mais abastados. Por exemplo, a reforma tributária, 

um tema da maior importância, já debatido e dialogado nesta Casa há décadas, do qual até 

hoje nós não tivemos a coragem de fazer o enfrentamento, poderia ter sido colocada em 

votação aqui. Se esse tema da maior relevância tivesse sido apoiado e patrocinado por Michel 

Temer, poderíamos resolver de uma vez por todas esse arcabouço tributário que emperra a 

economia brasileira, dificulta a vida dos empresários, dos comerciantes, dos profissionais 

liberais, dos produtores rurais e que dificulta a retomada do crescimento econômico do Brasil.  

Mas, ao contrário disso, o Presidente Michel Temer resolveu imputar ao Brasil e aos brasileiros 

a pauta da reforma da Previdência Social. A proposta não é responsável, não é equilibrada e 

não é justa com os brasileiros. Primeiro, porque a proposta quer mudar a regra do jogo no meio 

do jogo. Imaginem V.Exas., numa partida de futebol, entre dois times, no segundo tempo, de 

repente, da noite para o dia, o juiz fazer uma mudança na regra do jogo: "Agora os dois tempos 

não são mais de 45 minutos. Nós vamos esticar. O tempo agora vai ser de 55 minutos. Só com 

55 minutos é que vai acabar a partida. Em vez de 11 jogadores, agora o jogo vai ser disputado 

com 15". Esse é o simbolismo dessa proposta, que quer punir a grande maioria dos brasileiros. 

Uma coisa é propor que todo brasileiro faça um sacrifício pelo Brasil, para salvar a economia 

brasileira; outra coisa é fazer uma proposta que quer arrancar o sangue do brasileiro, que quer 

exigir dele aquilo que ele não pode fazer, ou aquilo que ele não pode atender ou uma ajuda 

que ele não pode dar.  

Nós sabemos que a parte mais sensível do corpo humano é o tal do bolso. E quem é o 

Governo para dizer ao cidadão brasileiro, à pessoa mais humilde e mais simples qual é o tipo 

de sacrifício que ela pode fazer pelo Brasil, para salvar a Previdência brasileira? O Governo 

deveria, sim, Sr. Presidente, apresentar uma proposta equilibrada, uma proposta justa. Deveria 

dar opções ao cidadão brasileiro, para ele escolher o tipo de sacrifício que pode fazer pelo 

Brasil, para equilibrar o déficit da Previdência brasileira. 

Nós poderíamos muito bem dizer a esse brasileiro o seguinte: "Do jeito como está não tem 

como permanecer. O Brasil vai à bancarrota, o Brasil vai quebrar. Por isso, você tem algumas 

opções para colaborar, para contribuir com a recuperação da Previdência brasileira".  

Se a proposta atual é de aumentar de 60 anos para 65 anos a idade para o homem aposentar, 

que seja dada essa opção ao cidadão, se esse é o tipo de sacrifício que ele está disposto a 
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fazer para ajudar a Previdência. Se o cidadão não está disposto a sacrificar a idade para 

aposentar, mas está disposto a contribuir, não por 15 anos, como na regra atual, mas pelo 

dobro do tempo, por 30 anos, ele poderia ter essa segunda alternativa. Poderia ter ainda uma 

terceira opção. Se o cidadão não topar que a idade seja ampliada de 60 anos para 65 anos e 

também não concorda e não acha justo que o tempo de contribuição aumente de 15 anos para 

30 anos ou 25 anos, como propõe o Governo, mas está disposto a fazer outro sacrifício, ele 

poderia optar pelo desconto de 15% no seu salário, por exemplo, em vez de 11%. 

Seriam alternativas que daríamos ao cidadão brasileiro. Ele escolheria, com o seu livre arbítrio 

e consciência, que tipo de sacrifício estaria disposto a fazer pelo Brasil, para a recuperação da 

nossa Previdência, que está quebrada. 

Mas o Governo quer a todo custo convencer os brasileiros, gastando dinheiro público, muitos 

milhões de reais, em propagandas enganosas que temos acompanhado na imprensa, nos 

maiores veículos de comunicação, e empurrar goela abaixo que os brasileiros têm que dar o 

seu sangue pela Previdência. Não é um sacrifício. O brasileiro tem que concordar com o 

aumento da idade para se aposentar, tem que concordar com o aumento do tempo de 

contribuição de 15 anos para 25 anos e também tem que concordar que precisa contribuir 

ainda mais com seu salário para a Previdência pública.  

Essa não é uma proposta razoável, Sr. Presidente. Essa não é uma proposta equilibrada. É 

uma proposta que pune todos os brasileiros, principalmente os mais simples e os mais 

humildes. 

Se essa proposta fosse realmente sensata e equilibrada, ela deveria valer para o próprio 

Presidente da República. Ele, sim, que está propondo essas mudanças, deveria dar bom 

exemplo aos brasileiros. Ele se aposentou com menos de 54 anos de idade. O Ministro da 

Casa Civil, Eliseu Padilha, aposentou-se aos 54 anos de idade. Qual é o gesto desses dois 

para os brasileiros, agora que já são aposentados? Estão propondo a milhões de brasileiros 

que as regras do jogo mudem no meio do jogo. Tenho certeza de que, para o Presidente da 

República, Michel Temer, e para o Ministro Eliseu Padilha essa regra nova, essa proposta 

indecorosa não é boa, não é válida. Como dizem os sábios, pimenta naquele lugar é refresco. 

Portanto, peço aos amigos Deputados e, principalmente, ao cidadão brasileiro que reflitam 

sobre essa proposta. Eu defendo o setor produtivo, o livre mercado, o Estado de Direito, mas 

não contem comigo em relação a essa proposta imoral. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Reiteração de posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. FLAVINHO (PSB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu estou na 

tribuna hoje para me posicionar, mais uma vez, contra a reforma da Previdência, uma reforma 

injusta, que prioriza novamente o mercado financeiro, banqueiros, sonegadores. 

Eu vejo que essa reforma, desde que foi proposta, sendo piorada cada vez mais, diminui o 

valor de benefícios, dificulta o acesso a eles e impossibilita esse acesso no caso daqueles que 

estão entrando no sistema neste momento. 

Eu já dizia, desde o início, quando me posicionei contrariamente a essa reforma, que primeiro 

deveríamos saber de quanto é a tal dívida, ou seja, o déficit da Previdência, porque temos 

informações muito concretas, que nos chegaram através, por exemplo, da CPI que aconteceu 

no Senado, de que a Previdência é superavitária. 

A DRU, que votamos aqui ano passado ou retrasado - eu votei contra -, aumentou de 20% para 

30% a retirada de dinheiro da Previdência, da Seguridade Social como um todo. O Governo 

está batendo na questão da Previdência, mas se trata da Seguridade Social: saúde, 

assistência social e previdência. São vários recursos que entram para a Seguridade Social. 

Vemos, no entanto, sonegadores, aqueles que devem 500 bilhões de reais, grandes empresas 

- algumas inclusive estão envolvidas em corrupção com este Governo e com o Governo 

anterior - que devem para a Previdência, devem para a Seguridade Social, e não são 

cobrados. E o Governo quer cobrar dos trabalhadores, dos doentes, dos órfãos, das viúvas um 

dinheiro que ele não pode tirar num momento como este que o País está vivendo. 

Os números mostram, por exemplo, que a MP 795/17, contra a qual eu votei, que foi aprovada 

nesta Câmara, vai dar, em 23 anos, Deputado, 980 bilhões de reais de isenção para petroleiras 

e também para empresas da área de gás. O gás de cozinha, que atende os mais pobres, 

aumentou mais de 60% nos últimos dias. Isto é o que o Governo está querendo fazer: jogar 

ainda mais pesado contra os pobres, contra aqueles que mais precisam. 

Por isso, eu mais uma vez me posiciono contra essa reforma desumana da Previdência. 

Votarei contra ela. Não tenho preço. Não adianta, não vou a jantares, não vou a cafés, não 

tenho preço. O Governo sabe muito bem disso. Votarei contra essa reforma desumana que vai 

contra os mais pobres e os que mais precisam no nosso País. 

É mentira dizer que vai combater privilégios. Se vai combater privilégios, cobre dos 

sonegadores, cobre dos empregadores que cobram dos empregados e não fazem o repasse 

para a Previdência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Realização, por integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA, de greve de fome 

contra a reforma da Previdência Social. Repúdio a propaganda do Poder Executivo sobre a 

mencionada reforma. Contrariedade a propostas de privatização de instituições públicas. 

Expectativa do orador de rejeição, pelo Parlamento, da proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. PEDRO UCZAI (PT-SC. Sem revisão do orador.) - Presidente Angelim, que neste 

momento, com muita honra, preside esta sessão da Casa, eu manifesto o meu sentimento com 

referência à reforma da Previdência, o qual deve ser, com certeza, o sentimento da população 

brasileira sobre esse tema. 

A mobilização, a pressão da sociedade sobre os Parlamentares neste último ano permitiu uma 

primeira grande vitória: eles até agora não conseguiram votar a reforma previdenciária. 

Nesta semana, lideranças do Movimento dos Pequenos Agricultores iniciaram uma greve de 

fome para denunciar a falácia, a mentira deste Governo ilegítimo divulgada por meio de 

propaganda enganosa referente à reforma da Previdência. 

O Governo mente quando diz que não vai mexer com os pequenos. O Governo mente quando 

diz que não vai mexer com os agricultores. O Governo mente quando diz que os trabalhadores 

de modo geral, que ganham um, dois ou três salários, não vão ser atingidos pela reforma da 

Previdência. Vão sim! 

Os trabalhadores não vão mais, quanto a tempo de contribuição e idade, alcançar os 85 

pontos, no caso das mulheres, e os 95 pontos, no caso dos homens. A idade mínima para se 

aposentar será de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. Em relação ao 

tempo de contribuição, será, no mínimo, de 40 anos. Hoje, para as mulheres se aposentarem, 

precisam contribuir por 30 anos. Portanto, terão que contribuir por 10 anos a mais. 

Presidente Angelim, que, em sua militância política, defende a educação como grande 

prioridade, as professoras vão ter que trabalhar 15 anos a mais para poderem se aposentar. E 

professora pertence à elite brasileira do funcionalismo público? Isso é um escândalo! É um 

escárnio essa propaganda do Governo. 

O Governo mexe ainda na base de cálculo que vai definir o valor médio da aposentadoria. Até 

agora, a lei permite que a base de cálculo considere 80% dos melhores salários da vida laboral 

da pessoa. De acordo com a nova proposta, serão considerados 100% dos salários da pessoa. 

Dessa forma, os baixos salários do início da profissão vão compor a base de cálculo. 
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Não é possível imaginar que algum Deputado acredite na propaganda do Governo, que algum 

Deputado possa ser convencido por essa mentirosa propaganda sobre a reforma 

previdenciária. 

Há um discurso favorável ao desmonte do Estado brasileiro, à privatização das instituições 

públicas, das empresas estatais, das universidades. Vão construindo este discurso: a área 

pública é lugar de incompetência, de ineficiência, de improdutividade, e a área privada é lugar 

de eficiência. 

O Banco Mundial aconselhou a privatização das universidades públicas brasileiras, assim 

como estão privatizando o pré-sal, como estão entregando recursos para as petroleiras 

estrangeiras. Vão permitir que empresas estrangeiras comprem equipamentos e máquinas de 

origem externa e não paguem impostos. Ficarão isentas de pagar mais de 1 trilhão de reais. E, 

nesse caso, parte dos impostos iria para a Seguridade Social, para a Previdência. 

A greve de fome a que me referi está sendo feita contra a reforma da Previdência. A 

mobilização de duas companheiras do MPA, Josi e Leila, junto com o Frei Sergio, é uma 

esperança de que este Parlamento não cometa um crime de lesa-pátria, contra o povo 

brasileiro, contra os nossos agricultores, contra os nossos trabalhadores, principalmente contra 

as mulheres, que vão ter que contribuir mais, trabalhar mais. 

Milhões de brasileiros não vão se aposentar, outros milhões de brasileiros vão se aposentar 

mal, e outros milhões de brasileiros vão ter que trabalhar 2, 5, 10, 15 anos a mais para se 

aposentar. 

O balcão de negócios está montado aqui. Michel Temer e este Governo golpista, ilegítimo, 

corrupto, canalha compraram a rejeição de duas denúncias feitas contra ele, que se salvou. A 

maioria dos Deputados aqui protegeu Michel Temer, que agora montou um novo balcão de 

negócios para os rentistas, para o mercado financeiro, a fim de comprar Deputados e conseguir 

a aprovação da reforma da Previdência. 

Michel Temer, desta vez, vai ser derrotado, porque a população brasileira não vai deixar que 

nenhum Deputado Federal que votar contra o povo e assaltar a aposentadoria do povo 

brasileiro visite sua região, o seu Município. O povo não vai perdoar esse crime de lesa-pátria 

contra os aposentados deste País e também contra os jovens que vão iniciar a sua carreira, 

que poderão nunca se aposentar. Não se vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. 

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade a nova versão da proposta de reforma da Previdência Social apresentada pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. ANGELIM (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, que o Governo Michel Temer é impopular, ilegítimo e não gosta de trabalhadores 

nós já sabíamos. Agora sabemos também que ele não tem um pingo de juízo, pois, a despeito 

de todas as manifestações contrárias à reforma da Previdência social, dentro desta Casa e na 

sociedade em geral, insiste nessa proposta horrorosa que ofende o bom senso e impede o 

trabalhador brasileiro de se aposentar. 

Na nova versão da maldade, apresentada em forma de emenda aglutinativa, continua a 

intenção do Governo e de seus aliados de pulverizar o direito adquirido do trabalhador 

brasileiro de se aposentar após décadas de trabalho duro e contribuições custosas. 

Sr. Presidente, a conversa fiada sobre o déficit já foi suficientemente desmascarada por 

estudiosos do assunto e por entidades como o Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da 

Receita Federal do Brasil, que demonstrou, em março deste ano, que a Receita Federal tem 

cerca de 1,67 trilhão de reais de créditos a receber, incluindo os débitos parcelados e com 

exigibilidade suspensa por litígios. Da mesma forma, a CPI da Previdência do Senado Federal 

afirma, em seu relatório final, que as empresas privadas devem 450 bilhões de reais à 

Previdência. 

Por seu turno, os analistas-tributários da Receita Federal, que conhecem a realidade da 

arrecadação previdenciária melhor do que ninguém, sabem que há muita sonegação e que 

este é o principal problema da Previdência, o que, misteriosamente, o Governo se recusa a 

discutir. Pelo contrário. Acabou de aprovar aqui na Câmara dos Deputados um projeto que 

desonera as companhias petrolíferas internacionais em mais de 1 trilhão de reais. 

Por incrível que pareça, a nova versão da reforma da Previdência é ainda pior para o 

funcionalismo público, cuja maioria, Sr. Presidente - e V.Exa. aqui já se reportou a isso em 

pronunciamento anterior -, diferentemente do que diz o Governo, recebe baixos salários e 

trabalha em condições precárias. Alguns, como no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, nem 

salário estão recebendo.  

Como se não bastasse a agressão ao trabalhador que a proposta representa, o Governo 

retomou a propaganda institucional mentirosa, que vem divulgando nos meios de comunicação, 

em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, parceiros no 

golpe contra Dilma e parceiros na destruição da aposentadoria dos brasileiros. 

Há alguns meses fiz aqui um pronunciamento e desafiei o Governo a apresentar propostas de 

aperfeiçoamento da arrecadação previdenciária, tais como a recuperação da dívida ativa, o 

combate à sonegação das contribuições e a revisão dos programas de incentivo que retiram 

recursos destinados às aposentadorias, dentre outros. Se o Governo estivesse preocupado 

com a Previdência de forma honesta, Sr. Presidente, estaria canalizando sua energia nessa 
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direção, para, junto com todos os interessados, construir uma saída para a Previdência que 

não significasse única e exclusivamente penalizar o trabalhador. 

É preciso ouvir as centrais sindicais e, junto com o Congresso Nacional, realizar uma 

concertação nacional que proponha medidas sensatas de ajustes que garantam a segurança e 

a proteção dos diversos segmentos de segurados da Previdência e, ao mesmo tempo, de 

responsabilidade com o enfrentamento das causas dos problemas referentes à 

sustentabilidade dos regimes, sem riscos para as gerações futuras.  

Mas este é um governo que não gosta do povo, que só gosta dos ricos e dos poderosos. Em 

contrapartida, o povo também não gosta dele. Então, a única saída será a de derrotar essa 

proposta, com o povo indo às ruas demonstrar sua insatisfação. No próximo ano, aqueles que 

agora traem o trabalhador brasileiro terão que enfrentar o eleitorado e haverão de receber o 

troco.  

Em fevereiro deste ano eu falava em promover uma verdadeira guerra cívica, o combate a 

fraudes e sonegações. Passaram-se 10 meses, e o Governo Federal e seus aliados só pensam 

em destruir os direitos dos trabalhadores brasileiros. Haveremos de derrotá-los.  

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Uczai) - Obrigado, Deputado Angelim. 

Se V.Exa. desejar, nós daremos publicidade ao seu pronunciamento nos órgãos de 

comunicação da Casa, em especial no programa A Voz do Brasil, para que ele possa ressoar 

em todo este País, tendo em vista que o debate da proposta de reforma da Previdência vai 

mexer com todos os brasileiros. 

 

 

 

________________________________________ 
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O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dar como lido 

pronunciamento sobre agricultores de Lagoa Seca, na Paraíba, que fizeram um abaixo-

assinado mostrando sua revolta com relação a esta tentativa para a aprovação da reforma da 

Previdência, colocando-se contrários. Peço que seja registrado nos Anais da Casa não só o 

pronunciamento, mas também o abaixo-assinado. 

Peço também que seja considerado como lido pronunciamento a respeito de audiência pública 

realizada pelo Ministério Público da Paraíba, no auditório da nova sede, para discutir a 

revitalização do Rio Paraíba, que contou com a presença de diversos segmentos, inclusive do 

nosso mandato, através da assessoria, uma vez que eu estava trabalhando na Casa. 

Sr. Presidente, peço a devida publicidade aos dois pronunciamentos nos meios de 

comunicação da Casa, inclusive no programa A Voz do Brasil. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há um descontentamento unânime quando se fala na 

reforma previdenciária. O povo não é bobo. Todos já perceberam em que armadilha caíram 

desde o processo que levou ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff. 

Recentemente, recebi um abaixo-assinado em defesa dos direitos previdenciários de 

agricultores familiares do Munícipio de Lagoa Seca, que fica na Região Metropolitana de 

Campina Grande. Esse abaixo-assinado não só representa a sociedade de Lagoa Seca, ele 

representa o Brasil, em número, grau e gênero. Há sim uma grande preocupação com os 

retrocessos e a perda dos direitos previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

Mas não é só os trabalhadores rurais, e sim todos os setores de nossa Nação. 

Por isso, quero registrar com firmeza, neste plenário, e aplaudir de pé a atitude dos 

trabalhadores e trabalhadoras de Lagoa Seca, bem como todos que com eles comungam do 

mesmo pensamento. Temer e seus aliados perderam a confiança do povo. Já diz nossa Carta 

Magma que "o poder emana do povo", e sem o povo não há porque razão governar um país. 

Fora, Temer! 

Esta reforma previdenciária é mais um atentado contra a população brasileira. Eu digo "não" à 

reforma da Previdência. E você? 

Estou encaminhando para constar nos Anais da Casa o abaixo-assinado formulado pelos 

agricultores e agricultoras familiares do Município de Lagoa Seca, na Paraíba. 

Era o que tinha a dizer. 

ABAIXO-ASSINADO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no último dia 04 de dezembro de 2017, o Ministério 

Público Federal da Paraíba (MPF), realizou uma audiência pública no auditório da nova sede 

da instituição, em João Pessoa, com o objetivo de debater a revitalização do Rio Paraíba, no 
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quadro mais geral de revitalização do Rio São Francisco. Não pude estar presente porque tive 

compromissos em Brasília, mas enviei um representante, que relatou todos os pontos 

importantes ocasionados naquela audiência. 

Um dos pontos que me chamou atenção, no relatório a mim enviado, afirma que o Rio Paraíba 

não está incluído no programa de revitalização do Rio São Francisco, que tem editais abertos, 

voltados para instituições não governamentais que queiram atuar nas ações definidas para a 

parte superior do rio, acima dos grandes lagos artificiais. Isso precisa ser revisto. É um 

absurdo! 

Segundo relatório, os técnicos presentes, naquela audiência, integrantes da AESA, IBAMA, 

ICMBio, UFPB e UFCG foram unânimes em destacar que os estudos e propostas para a 

revitalização do Rio Paraíba já estão prontos e que o grande entrave é a falta de recursos 

orçamentários, sejam estaduais, sejam federais. 

Essa temática é importante para o nosso povo paraibano, bem como os ribeirinhos e toda a 

população que depende de alguma forma das aguas do Rio Paraíba. Destinar orçamento para 

a revitalização desse rio é primordial e vai além de intervenções de engenharia e 

reflorestamento das matas, o que requer um permanente trabalho da bancada federal da 

Paraíba. 

Este é um apelo que faço para que todos os Parlamentares do Estado da Paraíba se 

sensibilizem com essa causa. Devemos nos reunir o quanto antes e atender com prioridade às 

demandas que virão para reacender a chama de vida do Rio Paraíba. Estarei entrando em 

contato com cada Parlamentar da bancada paraibana para articular junto ao Ministério Público 

Federal da Paraíba uma agenda ampla e construtiva que salvará o sonho de revitalização das 

bacias do Rio Paraíba. 

Era o que tinha a dizer. 

 

 

________________________________________ 
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Contestação à propaganda do Governo Federal em favor da reforma previdenciária e sobre a 

existência de déficit na Previdência Social. Necessidade de ampliação das penas para os 

chamados crimes virtuais, o estelionato e a falsificação de documento público. Necessidade de 
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formulação de políticas púbicas destinadas ao enfrentamento do tráfico de drogas e armas no 

Brasil, especialmente quanto à produção, distribuição e consumo de drogas ilícitas e ao 

controle do tráfico nas fronteiras do País. Defesa da qualificação dos profissionais de saúde 

para atendimento e cura dos dependentes químicos. 

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, gostaria de dar três pronunciamentos como lidos. 

O primeiro é sobre esta falácia do buraco da Previdência Social e por que estamos nos 

posicionando contra ela. 

O segundo trata dos crimes de estelionato. Os estelionatários estão usando dados oficiais da 

Receita Federal, do INSS, de todos os órgãos de comunicação, inclusive da Federação do 

Comércio e outros mais para cometerem o crime. 

O terceiro se refere ao tráfico de drogas e de armas. Estão discutindo que, se algumas drogas 

forem legalizadas, pode ser que caia o número de traficantes e de armas. Não acredito nisso. 

Deve se combater intensamente o crime. 

Sr. Presidente, eu gostaria que estes pronunciamentos fossem divulgados pelo programa A 

Voz do Brasil e pelos meios de comunicação da Casa. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Câmara e 

A Voz do Brasil e TV Câmara, venho falar sobre o massacre de propaganda do Governo a 

favor da reforma da Previdência. O déficit da Previdência é um déficit fabricado. 

A Previdência foi a maior conquista da Constituição Federal. Os Constituintes colocaram no 

seu art. 197 a seguridade social, que é a segurança do povo. Temos um tripé da Previdência, 

da assistência e da saúde. Esse tripé é tão importante, que na própria Constituição, no art. 195, 

os Constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé com fontes variadas de 

financiamento. 

Primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir, com o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS incidente sobre a folha. Depois, as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então, 

foi criada a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Foi criada também a 

Contribuição Geral sobre o Consumo, sobre tudo que consumimos. Há ainda a Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que é a maior arrecadação do País. 

Fora isso, temos o PIS/PASEP, a arrecadação sobre a venda de produtos rurais, a 

arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, 

uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no País. 

Então, se temos tantas fontes de financiamento, porque o Governo insiste em dizer que o 

trabalhador precisa pagar o déficit que ele mesmo criou? Eu lhes respondo que o motivo é que 

ele usa todas essas fontes variadas e ele se justifica somente citando a contribuição do INSS, 

comparando o que se arrecada com essa contribuição paga por empregados e empregadores 

urbanos e rurais e com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, 

assistência e saúde. 
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Se fizermos a conta, honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com 

Previdência, assistência e saúde, teremos uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de 

reais todos os anos. 

1 A sobra de recursos poderia ser muito maior, por causa da sonegação, da dívida de 

empresas, que ultrapassa R$ 400 bilhões, segundo estimativas. O Governo libera setores de 

contribuir para a Seguridade Social, como, por exemplo, o agronegócio, reclama de um déficit 

criado por ele e ainda quer colocar a culpa nos trabalhadores. 

A sobra de recursos é tão impressionante que existe a Desvinculação de Receitas da União - 

DRU, pois as contribuições são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então o 

Governo aumenta a DRU, que corresponde a uma mordida de 30% dos recursos da 

Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública, que corresponde 

a quase 50% do nosso orçamento, todos os anos, e vem falar de déficit? 

Sr. Presidente, nós não podemos engolir essa propaganda maciça do Governo que tenta impor 

uma visão deturpada da necessidade da reforma da Previdência. Eu já disse neste plenário e 

volto a repetir: eu sou contra a reforma da Previdência da maneira que nos está sendo imposta 

e sou a favor do trabalhador que já paga muitos impostos no nosso País. 

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Câmara e 

A Voz do Brasil e TV Câmara, os crimes de estelionato e falsificação de documento continuam 

a fazer vítimas por todo o País, e a facilitação do acesso a dados cadastrais é a grande vilã. 

Criminosos usam documentos adulterados para retirar dinheiro de aposentadoria, falsificar 

cartões de crédito, fazer compras em lojas e empréstimos. 

Um dos modos de atuação de quadrilhas é por meio de atravessadores que abordam 

segurados em agências do INSS, enganam beneficiários e usam documentos fraudados para 

sacar benefícios de outras pessoas. Há quadrilhas que criam e mantêm benefícios fictícios, de 

segurados "fantasmas", perpetuando o pagamento de pensões por morte, com valores acima 

do salário mínimo. 

Porém, a Internet tem sido o meio mais utilizado para pessoas mal-intencionadas terem acesso 

a dados pessoais que facilitam a falsificação de documentos. É uma questão que envolve 

diversos setores ilícitos no Brasil e no mundo, uma falha governamental que gera o crime. 

Quando falamos em atuações dentro do crime virtual, nesse contexto se encontram os carders 

- criminosos que pegam e clonam dados de cartão de crédito, atuando com fraudes on-line. 

Para terem ideia, nobres Parlamentares, existem cursos para ensinar as pessoas a clonar 

cartões. 

É preciso aumentar a pena para os crimes virtuais, estelionato e falsificação de documento 

público que desvia o dinheiro de tantos trabalhadores do nosso Brasil para as mãos de 

bandidos. 

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Câmara e 

A Voz do Brasil e TV Câmara, no Brasil, o tráfico de drogas e de armas influencia fortemente 
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as demais atividades criminosas e resulta no controle de vastos territórios urbanos em favelas 

e comunidades pobres, onde o Estado não penetra, o que também acarreta altas taxas de 

homicídios e uma extrema insegurança das instituições e dos cidadãos. 

O crime seria reduzido de maneira significativa, desde que houvesse vontade política da 

maioria dos legisladores. Assim, a formulação de políticas de segurança pública é fundamental, 

e tenho buscado apoio nesta Casa pela aprovação de projetos que buscam combater a 

violência, como o que transforma em crime hediondo o porte de armas de uso restrito. 

Da mesma maneira que a inflação deve ser abatida com um só tiro, o analfabetismo, com a 

valorização dos professores ou o problema da saúde, com mais recursos para o setor, a 

criminalidade seria reduzida com a diminuição da pobreza e investimentos destinados à 

segurança. 

Entretanto, há que se observar que o pior problema de segurança do País está totalmente 

voltado para as drogas. Elas são responsáveis pela maior parte das mortes violentas e também 

pelas mortes de muitos jovens. A sociedade como um todo é afetada, desde os mais pobres, 

aos mais ricos. O nosso País está tomado por um grande surto que precisa ser visto não só 

como um problema de segurança, mas também de saúde pública, tendo em vista a 

necessidade de políticas de prevenção ao uso e para o tratamento dos viciados. 

O fato de fazermos fronteira com Colômbia, Peru e Bolívia, que são os principais produtores da 

folha de coca, e Paraguai, que é o principal produtor de maconha, faz com que no nosso País o 

tráfico percorra vias terrestres, meios marítimos, fluviais e aéreos, sendo necessária maior 

fiscalização nas fronteiras. 

Diante dos fatos expostos, peço o apoio dos nobres pares para a criação de uma política de 

qualificação dos profissionais da saúde para atendimento e cura dos dependentes, com a 

criação de centros de tratamento adequados, normas para inibir a produção, distribuição e o 

consumo de drogas ilícitas, além do que sempre defendi: o endurecimento da pena por tráfico 

e maior controle das fronteiras do nosso País. 

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. 
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________________________________________ 

Sumário 

Sétimo dia de greve de fome dos agricultores Frei Sérgio, Josi Costa e Leila Denise, em 

protesto contra a reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. MARCON (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em time bom a gente não 

mexe! O Governador Rui Costa vai continuar no Governo da Bahia. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Parabéns ao Governador Rui Costa. 

O SR. MARCON - Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que agricultores já estão no sétimo 

dia de greve de fome. São eles o companheiro Frei Sérgio, do Rio Grande do Sul, Josi Costa, 

do Piauí, e Leila Denise, de Rondônia. 

A greve de fome é para que o Governo Michel Temer, do PMDB, não cometa esse crime contra 

os trabalhadores na reforma da Previdência. Eu espero que o Governo Federal tenha uma 

posição e diga: "Não vamos colocar este projeto da reforma da Previdência em votação neste 

ano". O clima, a tensão existente neste País afora é muito grande. 

Registro minha solidariedade a esses companheiros e espero que o Governo tenha uma 

postura... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vamos divulgar seu pronunciamento pelo programa A 

Voz do Brasil. 
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Protesto contra anúncio do Governo Federal de suposta existência de apoio do Parlamento 

para inclusão na pauta de proposta de reforma da Previdência Social. 
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________________________________________ 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. Deputados, nós 

estamos começando esta penúltima semana de trabalho nesta Casa. O Governo faz anúncios 

sobre a votação da reforma da Previdência, esta farsa. Estamos aqui no plenário e queremos 

realmente que seja pautada, porque nós vamos derrubar esta farsa já. 

O Governo tem colocado, inclusive na mídia, que falta "comprar 40 ou 50 Deputados". 

Comprar! Mas não vai ter 308 votos aqui. Estão arrebentando o servidor, estão arrebentando 

os idosos, estão arrebentando o BPC - Benefício de Prestação Continuada, estão arrebentando 

a mulher brasileira. 

Nós queremos trazer o assunto a debate sim, e já. Mas avisamos ao Governo que vamos 

divulgar para o País exatamente quem são os Parlamentares que estão indecisos e que estão 

nessa sensibilização para serem adquiridos pelo Poder Executivo, pelo Presidente, pelo 

Governo Federal neste momento. 

Não vai passar esta farsa da Previdência! 

 

 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação de projeto de lei de autoria do orador relativo à criação do Plano Nacional 

de Redução de Mortes no Trânsito. Posicionamento contrário do PSB à aprovação da proposta 

de reforma da Previdência Social. Artigo Fora da hora e lugar, de autoria da jornalista Míriam 

Leitão, publicado no jornal O Globo, sobre inadequação de concessões de isenção e renúncia 

fiscal pelo Governo Federal a grupos empresariais no contexto do debate da proposta de 

reforma previdenciária. Pedido ao PSOL de reavaliação da obstrução do partido às votações 

em face da importância de projetos de lei incluídos na pauta da Ordem do Dia. 

________________________________________ 

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

aproveitando que o Deputado Edmilson Rodrigues ainda se encontra aqui, eu queria dizer que 

realmente o PSOL está fazendo um processo de obstrução, mas nós todos da Oposição vamos 
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ajudar na obstrução com relação à proposta de reforma da Previdência. Mas eu não acho que 

o PSOL esteja obstruindo, como disse o Deputado Covatti Filho, todo o andamento da Casa.  

Hoje mesmo deixamos de votar a urgência do Plano Nacional de Redução de Mortes no 

Trânsito, de minha autoria e do ex-Deputado Beto Albuquerque, um projeto importante, porque 

na década mundial do trânsito nenhum projeto sobre trânsito foi votado nesta Casa, a não ser o 

projeto da Deputada Keiko Ota, votado na última sessão. 

Nós gostaríamos de chamar a atenção para a importância desse projeto, porque não cria 

nenhuma despesa, mas traz uma programação para que, através da colaboração entre 

Estados e Municípios, nós realmente possamos contribuir para a diminuição das mortes no 

trânsito neste País, que é um drama que nós vivemos. 

Mas eu gostaria de chamar a atenção mesmo para um artigo publicado em O Globo, sábado, 

na coluna da economista Míriam Leitão, respeitada por este País inteiro. Inclusive quero dizer 

ao Deputado Edmilson Rodrigues que, além de nos juntarmos ao PSOL na obstrução da 

proposta de reforma da Previdência, eu acho que ela não vai passar neste plenário, porque a 

maioria deste plenário não quer se enterrar, votando uma matéria com essa, porque, como diz 

com clareza esse artigo intitulado Fora da hora e lugar: "Ganhos com a aprovação da reforma 

da Previdência podem ser anulados por gastos em outras áreas". Ela chama a atenção para o 

fato de que o Governo está dizendo que a reforma da Previdência vai salvar a Nação, mas se 

esquece de que aprovou o novo REFIS para que a segunda denúncia contra Temer, que 

claramente mostrava que uma anormalidade administrativa, não fosse aprovada nesta Casa. 

Eu não vou falar "roubo", porque não vou querer fazer a troca de acusações que há entre 

PSDB, PT, PMDB, "P" não sei o quê, em que fica um chamando o outro de ladrão aqui. Não é 

isso que o povo brasileiro quer. 

O que o povo brasileiro também não quer que votemos a anistia aos empresários rurais que 

devem ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, um valor que chega a 

mais de 1 bilhão de reais, 1,5 bilhão de reais, para depois vir economizar com o sacrifício do 

trabalhador brasileiro na Previdência Social.  

O que o povo brasileiro não quer que venhamos para cá e aprovemos projetos que estão para 

entrar na pauta, Deputado Edmilson Rodrigues, como o da Rota 2030, um programa para 

substituir o Inovar-Auto, da Dilma, que já foi condenado pela Organização Mundial do 

Comércio, porque traz favores à produção de carros brasileiros, impedindo até a importação de 

outros automóveis, o que dá mais 1,5 bilhões de reais. Querem esticar o programa até 2030, já 

que ele ia acabar em 2019, ia acabar daqui a 1 ano e meio, 2 anos. E o argumento é o de que 

essa isenção será aplicada em pesquisa. A última pesquisa em carro feita no Brasil foi a do 

carro flex. Isso já faz muito tempo! E a chamada MP do Bem, que votamos aqui, já dá estímulo, 

já dá isenção a quem aplica em pesquisa e desenvolvimento. Essa é mais uma do Governo 

Temer. 

Vamos seguir, porque há mais. Diz a jornalista Míriam Leitão: "O desconto de impostos para 

que as empresas invistam em pesquisa pode terminar com o contribuinte ludibriado e em mais 

uma anistia governamental, como está acontecendo agora com o setor de eletroeletrônicos. E 

pior: essa indústria recebe muita dedução na Zona Franca de Manaus". Essa é mais uma. 

Mas traição mesmo com o povo brasileiro é a MP 795, que veio para esta Casa e dá isenção 

na produção e importação de máquinas e equipamentos para a exploração de petróleo nos 

campos do pré-sal até 2040, o chamado REPETRO. Esse programa foi feito no Governo Dilma, 

iria acabar em 2019, mas agora está sendo esticado por mais 20 anos. 
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Aqui mesmo já foi apresentada uma conta mostrando que a isenção pode chegar a 1 trilhão de 

reais. Eu não acredito que chegue a isso. Nenhum Governo seria tão doido de dar uma isenção 

de 1 trilhão de reais, já que passa por aperto para organizar a saúde, não consegue mudar o 

planejamento da educação, que está arcaica e não traz mais benefício nenhum para o 

desenvolvimento da ciência nacional - se não mudarmos o modelo da educação neste País, 

não vamos para frente -, não consegue botar um centavo em infraestrutura. Um Governo 

nessas condições não daria 1 trilhão de reais em isenção. 

Mas se não for de 1 trilhão de reais a isenção, vai ser de um bocado de bilhões de reais. E o 

Governo ainda quer sacrificar o pobre coitado do trabalhador brasileiro, Sras. e Srs. 

Deputados, população que está em casa nos vendo. Por isso, o PSB continua firme na 

oposição à proposta de reforma da Previdência Social. 

Novamente me dirijo ao PSOL. Gostaria que eles fizessem uma boa reflexão. Estamos 

terminando o ano, temos boas matérias para votar nesta Casa - hoje, iríamos votar a urgência 

de bons projetos na área da educação, da saúde, do desenvolvimento da ciência e tecnologia - 

e não merecemos essa obstrução. 

Nós todos da Oposição vamos ajudar na obstrução à proposta de reforma da Previdência, mas 

precisamos fazer andar algumas matérias importantes na Casa. Não podemos parar este 

Parlamento só por causa da obstrução do PSOL. 

Muito obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Muito obrigado, Deputado Paulo Foletto. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Críticas ao Partido dos Trabalhadores e à Central Única do Trabalhadores - CUT pela 

distribuição de panfletos difamatórios por ocasião da reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. ALBERTO FRAGA (DEM-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta Casa e os 

meus amigos conhecem a minha posição a respeito da reforma da Previdência. Mas não posso 

deixar de falar da forma de política rasteira que o PT, lamentavelmente, vem fazendo aqui em 

Brasília. Solta panfletos como se adivinhasse o voto do Parlamentar, achando que, com isso, 

vai mudar a opinião do Parlamentar. O interessante é que, dos oito Deputados de Brasília, o 
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único santo, a única Deputada que vai votar contra a reforma é a Deputada do PT. Esse é um 

panfleto patrocinado, evidentemente, pelos sindicatos filiados à CUT.  

Imagino se fizéssemos esse tipo de política rasteira, leviana, baixa, como é que não estaria o 

Partido dos Trabalhadores hoje diante de um quadro de tantas denúncias de corrupção? Nós 

não sabemos fazer isso. Não fazemos, talvez, por uma questão de índole e ética. 

Ganhei 30 mil reais de indenização da CUT exatamente por causa de um panfleto desses. 

V.Exas. sabem que os sindicatos perderam agora a contribuição sindical. Já mandei o meu 

advogado entrar de novo. Já ganhei 30 mil reais e vou ganhar mais dinheiro do sindicato. Sei lá 

que diabo é SINDSEP. Nem existe mais isso. É filiado à CUT, aquela CUT pelega, que faz 

esses movimentos - ou fazia, pelo menos, quando tinha verba. 

Acho que é desnecessário esse tipo de comportamento de querer adivinhar o voto do colega, 

de usar as redes sociais para atacar os colegas. Isso é tão baixo, é tão desnecessário que fico 

até encabulado quando vejo alguns colegas, inclusive amigos que tenho dentro do próprio 

Partido dos Trabalhadores, que me conhecem e sabem da minha posição. Mas aí, há aquelas 

pessoas que querem aparecer. Isso aqui nada mais é do que tentar aparecer. É aquela 

história: se a sua estrela não brilha, não queira apagar o brilho das outras.  

Isso aqui não vai mudar em absolutamente nada! Agora, eu não dou entrevista ao Datafolha 

nem ao Estadão, dizendo qual é o meu voto. Parem de encher o saco! Pensem mais numa 

possível reeleição de V.Exas. Isso é muito melhor do que ficar escrevendo, gastando dinheiro 

com esses panfletos que não servem para absolutamente nada, porque o povo brasileiro já 

conhece... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

o Presidente Temer nomeou um novo Ministro, o Deputado Carlos Marun. 

Sou adversário político do Deputado Marun e penso muito diferente dele, mas acho que Temer 

acertou na escolha, porque o Deputado Marun, ao contrário dos tucanos, nunca escondeu a 

cara. Os tucanos levaram Temer ao poder, mas bastou ele se tornar o Presidente mais 

rejeitado da história, que começaram a negá-lo. O Deputado Marun, não! Ele liderou a tropa de 

choque de Cunha e nunca negou isso. 

A escolha do Deputado Marun confirma o que o Senador Renan Calheiros disse: "Temer é 

Cunha. E Cunha, mesmo preso, nomeia Ministros". 

Essa é a turma a quem o PSDB se juntou para dar o golpe. Então, hoje, Temer, Cunha e os 

tucanos são a mesma coisa. Basta ver o Senador Aécio Neves defendendo o Temer, com 

unhas e dentes, e a claque que o Senador Aécio levou para a convenção do PSDB neste fim 

de semana. 

Aliás, a convenção dos tucanos acabou em pancadaria. Isso ocorreu porque os tucanos estão 

desesperados. Uma parte deles teima em continuar com Temer, para acabar com as 

aposentadorias do povo. Mas eles sabem que se aprovarem este crime, que é a reforma da 

Previdência, estarão definitivamente associados a Temer e não poderão mais sair às ruas em 

paz, muito menos fazer campanha eleitoral. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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Conclamação dos eleitores para aplicação de pressão sobre Deputados e Senadores com 
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saúde pública pelo Govenador baiano Rui Costa.  
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________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador) - Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Esta 

semana querem votar aqui na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Pressão total, 

Brasil! Vamos impedir que passe aqui a reforma da Previdência. 

Primeiramente, fora reforma da Previdência, juntamente com Temer! Não vamos deixar que 

essa reforma passe aqui. Vamos falar com os Deputados, vamos ligar para eles. Vamos 

pressionar!  

Você, eleitor, em cada cidade do Brasil, ligue para quem você votou para Deputado Federal e 

para Senador e pressione. Não aceite que ele vote contra você, porque temos que derrubar 

aqui a reforma da Previdência. O Deputado que votar aqui pela reforma da Previdência estará 

votando contra o Brasil, estará votando contra você, eleitor. 

Sr. Presidente, eu queria também dizer que esta semana, na sexta-feira, nós estivemos com o 

Governador Rui Costa, da Bahia; com o ex-Governador Jaques Wagner; com o Prefeito da 

cidade de Irecê, exatamente na cidade de Irecê, na Bahia; com o Prefeito Monteiro, de Central, 

na Bahia; com o Prefeito Hailton, de Jussara; com o Prefeito Hipólito, de São Gabriel; com o 

Prefeito Silvão, de Presidente Dutra. Estivemos com 23 Prefeitos da região. Estivemos também 

com o Secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, na cidade de Irecê, onde inauguramos 

a Policlínica, que vai atender toda a região, fazendo os exames de média e alta complexidade. 

Inclusive o Governo do Estado colocou ônibus para cada cidade, para buscar os pacientes. 

Trata-se de uma inauguração muito importante para a Bahia toda, para a região de Irecê, para 

todo o Sertão da Bahia. O Prefeito de Irecê, quando se pronunciou ali, mostrou a importância 

da inauguração desta Policlínica. Estavam presentes ali também o Presidente da Câmara de 

Irecê, o Vereador Figueiredo, e o Vice-Presidente, o Vereador Cachoeira. Estavam presentes 

também o Vereador Tertinho, o ex-Deputado Zé das Virgens, o ex-Deputado Joacy Dourado, o 

Valdelício, o Róger, o Vereador Celso Cambuí, o Neguinho, o Everaldo, o Ney, o pessoal da 

cooperativa, o Manuel do Bode, o ex-Deputado Jacó, a Deputada Fabiola, o pessoal da 

Cantoria de São Gabriel. O pessoal da região de Xique-Xique também estava presente, o 

Geraldo, o Zé, o Renato. Enfim, a inauguração da Policlínica foi uma festa importante para a 

população daquela região. 

O Governador Rui Costa é um Governador que está investindo. Em 2015, em 2016 e 2017, o 

Estado da Bahia foi o terceiro Estado em investimento no Brasil e é o 20º Estado em 

arrecadação. Portanto, é um Estado que está progredindo cada vez mais pelas intervenções da 

gestão do Governador Rui Costa, que são feitas tanto na Capital, em Salvador, como em toda 

a Bahia. O Governador está presente constantemente nos Municípios baianos. 

Sr. Presidente, quero registrar que uma das marcas mais fortes do Governador Rui Costa é 

exatamente a saúde pública. Na semana atrasada, foi inaugurado o Hospital Regional da 

Chapada. Depois, foi também dado ordem de serviço para a construção do hospital da Região 

Metropolitana. Já havia inaugurado, meses atrás, o Hospital da Mulher, em Salvador, que é um 

hospital importantíssimo, três Policlínicas e vai inaugurar outras daqui até o final do ano.  

É o Governo que tem olhado para a população mais carente, fazendo a inclusão social na 

Bahia, fazendo um trabalho que tem à frente da Secretaria de Saúde o Médico Fábio Vilas-

Boas, que tem feito um excelente trabalho, assim como toda a equipe do Governador Rui 

Costa. 
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Parabéns à Bahia e ao Governador Rui Costa e parabéns ao Município de Irecê, ao Prefeito 

Elmo Vaz e a todos os Prefeitos da região. 
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Participação do orador em atos públicos organizados por entidades sindicais de trabalhadores 

urbanos e rurais em Municípios do Estado de Sergipe contra a proposta de reforma 

previdenciária. Continuidade de realização de greve de fome, contra a matéria, por Frei Sérgio 

e militantes do Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA e da Via Campesina. Nota de 

repúdio da Associação Nacional dos Procuradores Municipais - ANPM contra a reforma da 

Previdência Social e o enfraquecimento do Estado brasileiro. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de 

parabenizar as grandes manifestações que estão sendo feitas no Brasil inteiro contra a reforma 

da Previdência. 

Eu gostaria de parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras de Nossa Senhora da Glória, em 

Sergipe. Ontem pela manhã, estivemos numa grande plenária do sindicato dos trabalhadores 

rurais, um sindicato histórico da luta no Alto Sertão Sergipano. Na pessoa do seu Presidente, 

eu gostaria de saudar toda a diretoria e todos os agricultores e agricultoras presentes, 

indignados com a atual política econômica e a reforma da Previdência. 

À tarde, estivemos em Tomar do Geru, num grande ato também do sindicato dos trabalhadores 

rurais. Na pessoa de Nunes, quero saudar toda a diretoria, todos os agricultores e agricultoras 

do Município, que fizeram um belo ato. Na pauta, estavam também a situação econômica e a 

reforma da Previdência. 

Hoje pela manhã, fui convidado para ir a um evento, na Central Única dos Trabalhadores, com 

todas as centrais sindicais, que estão preocupadas com a reforma da Previdência. Todos têm 
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consciência da grave situação de crise por que nosso País passa devido à política econômica 

golpista que os bancos impuseram a partir da derrubada da Presidenta Dilma. 

Ao chegar ao Aeroporto de Aracaju, havia uma manifestação da Via Campesina cobrando 

postura dos Parlamentares para não votarem a reforma da Previdência. Ao chegar ao 

Aeroporto de Brasília, havia uma manifestação da CONTAG recebendo os Parlamentares. 

Eu acredito que apenas estão a favor da reforma da Previdência os bancos, que irão lucrar, 

Parlamentares, que irão trair a Pátria e o povo brasileiro, e o Governo, que deve até a alma 

para os bancos e as grandes operadoras do sistema econômico, que bancaram tanto a 

terceirização quanto a reforma trabalhista e a PEC dos Gastos e que agora querem a 

poupança para transformá-la em fundo de investimento através da Previdência. É um ataque e 

um crime contra o povo brasileiro. 

Hoje recebi representantes dos procuradores municipais. Deixo esta nota para ser divulgada 

pelo programa A Voz do Brasil, em nome de toda a Associação Nacional dos Procuradores 

Municipais, que faz uma grave denúncia contra a forma e vem sendo desmontado o Estado 

brasileiro e os serviços públicos. Quero que ela conste do meu pronunciamento. 

Parabéns às centrais sindicais, à CONTAG e à Via Campesina. 

Lembro ainda que continua em greve de fome Frei Sérgio e mulheres militantes do MPA - 

Movimento dos Pequenos Agricultores e da Via Campesina contra a reforma da Previdência. 

Em vários lugares do Brasil inteiro isso está se iniciando. 

Sr. Presidente, peço que seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil e pelos demais meios 

de comunicação nosso repúdio a esse ataque contra a previdência pública feito por este 

Governo golpista, que, na nossa avaliação, não pautará porque não tem voto. 

NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

A reforma da previdência e o enfraquecimento do Estado brasileiro. 

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais - ANPM manifesta sua total indignação 

com os reais objetivos de enfraquecimento dos servidores públicos, e, consequente, desmonte 

do Estado Brasileiro. 

É preciso atentar para a injustificável e verdadeira destruição da previdência social. É falsa a 

alegação de privilégios do servidor público. 

Preste atenção a algumas verdades escondidas ou até mesmo desvirtuadas pela propaganda 

enganosa do governo com relação aos servidores públicos: 

Os servidores públicos contribuem sobre a totalidade da remuneração percebida, enquanto os 

empregados da iniciativa privada possuem teto para a incidência da contribuição. 

Os servidores aposentados e os pensionistas de regime próprio também contribuem com a 

previdência. Os beneficiários do regime geral não contribuem. 

O sistema de previdência dos servidores possui regras para garantir equilíbrio financeiro, 

atuarial e sustentabilidade desde 1998. Há idade mínima para aposentadoria - 60 anos para 

homem e 55 anos para mulher. 
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A proposta de reforma viola garantias constitucionais. Não há regras de transição para efetivo 

resguardo do direito à previdência daqueles que há muitos anos integram o sistema. Basta 

constatar que o servidor que não aguardar o implemento das novas idades mínimas (65 

homem e 62 mulher) não se aposentará com integralidade e paridade, mesmo tendo 

ingressado antes da primeira reforma - ec 20/1998. A modificação cria enorme insegurança 

jurídica, tendo em vista alterar regras dos que já estão no serviço público há mais de 20 anos. 

A reforma reduz o valor dos proventos, não somente por conta do percentual a ser pago, mas 

também em função da base de cálculo a ser considerada para estabelecimento da média. 

Veja-se, a proposta de redução do tempo de contribuição para 25 anos (atualmente é 35 anos 

para homem e 30 anos para mulher), aliada à exigência das idades mínimas, que é prejudicial 

ao sistema previdenciário. Tal combinação estimula a tardia entrada no serviço público e gera 

tratamento anti-isonômico com aqueles que cedo iniciam no mercado de trabalho. 

Ainda: não pode passar despercebida a entrega da gestão da previdência complementar dos 

servidores à iniciativa privada. O sistema poderá ser gerido por entidade aberta - bancos e 

seguradoras. 

Portanto, a incoerência das premissas utilizadas é manifesta. Os argumentos são falaciosos e 

os reais objetivos da reforma vão ora desmascarados por esse manifesto. 

O desrespeito, a lesão a direitos e o desmantelamento da previdência dos servidores públicos 

são evidentes e perversos e precisam ser contidos. Finalmente, a proposta de alteração da 

previdência não tem por base um cálculo atuarial, ou seja, não há respaldo técnico para a 

reforma. Diga não ao desmonte do serviço público e ao enfraquecimento do Estado e sim à 

verdade a ao respeito àqueles que realmente defendem a sociedade brasileira. (Associação 

Nacional dos Procuradores Municipais .) 

Carlos Figueiredo Mourão, Presidente. 
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Solidariedade às lideranças do Movimento dos Pequenos Agricultores pelo sétimo dia de greve 

de fome contra a reforma da Previdência. Aprovação, em reunião do Diretório Estadual do PT 

do Rio Grande do Sul, das pré-candidaturas de Miguel Rossetto para o Governo do Estado e 

do Senador Paulo Paim para a disputa da reeleição ao Senado Federal. 

________________________________________ 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e 

Srs. Deputados, mesmo brevemente, neste minuto, eu queria registrar, em primeiro lugar, a 

minha solidariedade com as lideranças do Movimento dos Pequenos Agricultores, que já estão 

entrando no sétimo dia de greve de fome nesta Casa, contra a reforma da Previdência. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu queria aqui dizer que, neste sábado, o Diretório Estadual 

do PT do Rio Grande do Sul, em reunião ampliada, aprovou a pré-candidatura do ex-Vice-

Governador e ex-Ministro Miguel Rossetto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, pelo 

nosso partido. Da mesma forma, aprovamos a pré-candidatura do Senador Paulo Renato Paim 

para concorrer à reeleição. Em março, faremos o encontro do partido. 
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Importância da aprovação de proposição relacionada a permissionários lotéricos. 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com revisão do orador.) - Sr. Presidente, também subo 

à tribuna para manifestar meu apoio e minha solidariedade, e em nome da bancada do PCdoB, 

aos lotéricos que estão aqui buscando a aprovação de um projeto relevante para a sociedade 

brasileira. Esperamos ter condições de votá-lo hoje ou no tempo mais curto possível. 
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Sr. Presidente, eu queria fazer referência ao debate sobre a reforma da Previdência. O 

Governo anuncia que começará a debater nesta semana e votará na semana que vem. Não vai 

ser possível fazer essa deliberação porque essa não é a vontade do povo brasileiro. Este 

Governo não tem legitimidade para propor esta reforma. 

É mentira quando tentam dizer que o objetivo dela é combater privilégios. Não é verdade. Muito 

pelo contrário, não combate quaisquer privilégios e produz privilégios para o sistema financeiro. 

O que querem mesmo é acabar com a Previdência pública, que atende à população mais 

pobre do nosso País, ao trabalhador assalariado, para favorecer o sistema financeiro, para 

abrir o mercado para os planos de Previdência privada, os quais os bancos estão ávidos para 

abocanhar, em nome do interesse do rentismo e contra os interesses dos nossos 

trabalhadores, do povo brasileiro. 

Não é verdade o discurso que fazem de que a Previdência está falida, de que existe um rombo. 

Não é verdadeira essa afirmação. Isso já está sobejamente demonstrado por dados que 

ninguém contesta. O orçamento da Seguridade é superavitário.  

Estão pegando dinheiro do orçamento da seguridade e desviando. E querem agora jogar nas 

costas do trabalhador esta conta. O trabalhador não vai pagar esta conta. Não tem nenhuma 

obrigação de pagar esta conta, muito ao contrário, nós queremos defender a Previdência, 

diminuir o rombo que eles dizem que há. O que não é verdadeiro. E essa reforma só elevaria 

esse rombo. Com a reforma trabalhista e com a terceirização, a precarização afeta também a 

arrecadação da Previdência Social. 

E eu sei, Sr. Presidente, se V.Exa. me der mais 1 minuto, que os Deputados acompanham a 

movimentação nacional. Oitenta por cento dos brasileiros sabem o que é essa reforma e são 

contra. Não concordam com ela. E não é por ingenuidade, não é por desconhecimento, porque 

sabem o conteúdo dela. 

E no ano que vem haverá eleição. Eu me lembro, Deputado Esperidião Amin, que, em 1984, o 

povo brasileiro queria a eleição direta para Presidente. Este Congresso negou a eleição direta. 

No mesmo momento, o povo na rua gritou: "O povo não esquece! Acabou o PDS!" E o PDS 

acabou na eleição seguinte. O povo não esquecerá aquele que botar o dedo aqui para aprovar 

uma Reforma da Previdência contra a Nação, contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores. 

Vamos nos mobilizar. Vamos acompanhar este debate e vamos derrotar esta reforma infeliz. 

Obrigado, Sr. Presidente! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indignação com o tratamento dado aos professores na proposta de reforma da Previdência 

Social. 

________________________________________ 

A SRA. POLLYANA GAMA (PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

eu quero falar aqui como professora que sou. Eu não posso admitir que na proposta da reforma 

da Previdência a condição dos professores não seja considerada.  

Nós temos aproximadamente 1 milhão e 900 mil professores no Brasil, sendo que a maior 

parte, 1 milhão e meio, são professoras, são mulheres. No texto da proposta de reforma da 

Previdência, temos uma alteração na qual a idade mínima para aposentadoria da mulher salta 

de 50 para 60 anos, igualando-se à idade dos professores homens. Mas hoje os homens têm 

idade mínima para aposentadoria como professor estabelecida em 55 anos. E aí nós 

observamos, mais uma vez, o que eu sinto ser uma discriminação, porque as professoras... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Pereira) - Deputada, nós temos pouco tempo, e há dois Líderes 

para falar. Peço que conclua. 

A SRA. POLLYANA GAMA - As professoras têm jornada dupla, tripla. Só quem é professora 

sabe como é. Então, o que está na proposta é uma injustiça. Um dos pontos que eu tenho 

apresentado ao Relator e ao Governo é que precisamos rever essa situação e considerar e 

valorizar o professor. 

Faltam professores no nosso País. E, se queremos avançar no desenvolvimento, não existe 

outro caminho que não seja a educação e a valorização desses profissionais. 

Muito obrigada. 
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Sumário 

Defesa da aprovação de proposição de interesse dos agentes lotéricos. Esclarecimento sobre 

a obstrução das votações na Casa pelo PSOL.  

________________________________________ 

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

Presidente, em primeiro lugar, aos representantes de milhares de lotéricas do País, que têm a 

solidariedade deste Deputado, quero informar que o PSOL está, de um modo global, em 

obstrução nesta Casa por um motivo simples: quando o Governo fala em ter um ano produtivo, 

isso significa destruir os bens públicos e privatizar o patrimônio, como já fez com o petróleo e 

como quer fazer com a ELETROBRAS, mas significa também destruir direitos dos 

trabalhadores, como é o caso do sistema de previdência. Caso o Governo consiga a difícil 

tarefa de aprovar a proposta dele aqui, isso simplesmente inviabiliza a aposentadoria dos 

trabalhadores brasileiros e favorece a privatização do sistema. As empresas de previdência 

privada já cresceram, somente este ano, três vezes. É importante tornar claro isso aos 

representantes das lotéricas. 

Conversei com o Deputado Luiz Carlos Hauly e fui sensibilizado. Da mesma forma, participei 

do movimento ainda no Governo da Dilma. A Caixa Econômica Federal quer raciocinar como 

um banco privado, só que nenhum centavo dos ativos da Caixa vem da iniciativa privada. A 

Caixa é grande, é um dos quatro maiores bancos do Brasil, um dos maiores da América Latina 

e do mundo, porque administra os bilhões de recursos públicos, particularmente os do FGTS. 

O que prejudica a Caixa é o uso criminoso do FGTS! O que prejudica a Caixa é o corte dos 

investimentos em obras de saneamento e habitação, como os realizados pelo Ministério das 

Cidades no Governo Temer! O que prejudica a Caixa é o congelamento de investimentos em 

todos os setores da atividade pública por 20 anos! O que prejudica a Caixa é ação das 

quadrilhas, como a representada pelo Geddel, que tinha 51 milhões de reais em caixas e malas 

num apartamento, cuja fonte principal é o dinheiro roubado da Caixa Econômica! 

Então, não venham com essa história, porque, num país em que a maioria dos Municípios tem 

agências bancárias e em que, mesmo em cidades importantes, como São Paulo e nas capitais, 

como na minha cidade de Belém do Pará, as lotéricas cumprem um papel fundamental, que só 

hoje representa mais de 70% dos ingressos... (Palmas nas galerias.) 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Peço que conclua, Deputado. 

O SR. EDMILSON RODRIGUES - Eu vou concluir, Sr. Presidente. 

O pagamento do Bolsa Família, por exemplo, inexistirá sem esses substitutos bancários. 

Então, se a Caixa Econômica quer crescer, permanecer forte e honrar o direito que tem de 

administrar os recursos públicos dos trabalhadores, deve abrir mão de uma parcela pequenina 

do seu lucro, para pagar com segurança pelos serviços administrativos das empresas que 

substituem o trabalho que a Caixa não quer fazer. (Palmas nas galerias.) 

Eu quero ver a Caixa levar uma agência lá para Curralinho, no Marajó do Pará. Não vai! As 

agências lotéricas vão, correm risco, investem, e não recebem por isso. Que capitalismo é 

este? A Caixa tem que pagar. 



 

2077 
 

Nós vamos aprovar esta matéria aqui e vamos pressionar para que o Temer não vete, como 

tem feito, porque a bancada do Governo faz prosa com os movimentos sociais, mas depois 

aprova o veto do Temer. 

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas nas galerias.) 

 

 

 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Participação do orador em encontros regionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra em Municípios do Estado da Bahia. Realização de greve de fome de lideranças do 

Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA em protesto à reforma previdenciária. Defesa de 

adiamento da reforma para o ano de 2019, após as eleições.  

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na Bahia está vivendo um 

período de avaliação através dos encontros regionais, o que tem que ser feito. 

Na última quinta-feira, participei em Riachão das Neves, no oeste do Estado, do encontro 

regional, no assentamento Carlota, no qual esteve presente Jeane, que é dirigente do MST 

daquela região. Esse foi um encontro importante para todos nós, retomando as atividades 

naquela região. 

Em seguida, na sexta-feira, participei em Casa Nova, na região norte da Bahia, de um encontro 

muito importante com o nosso dirigente Teixeira, com nosso Secretário e Vereador de 

Juazeiro, Tiano, e com diversas lideranças. 

Depois, fui a Itaetê, que fica na Chapada Diamantina e é uma cidade administrada pelo PT, 

cujo Prefeito é Valdes Brito. Ele está fazendo uma excelente administração. E fui a um 

encontro dirigido, porque, naquela regional, quem dirige é Domingas, juntamente com diversos 
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Vereadores e lideranças naquela regional. Esse foi um encontro fundamental para podermos 

fazer um balanço da Chapada Diamantina. 

Em seguida, Sr. Presidente, fui ao Município de Prado, no extremo sul da Bahia, no 

assentamento de Riacho das Ostras, que completou 30 anos no último dia 5 de dezembro. Fui 

a essa festa de comemoração, na qual estavam presentes nossa liderança do Município de 

Prado, Gilvan; o nosso companheiro Vereador Odilei; e Paulo César, nosso dirigente regional 

do extremo sul. Nós participamos do encontro e estávamos acompanhados de Evanildo, da 

Direção Nacional, e também da próxima dirigente. Esses foram os diversos encontros 

importantes dos quais participei no fim de semana com o Movimento dos Sem Terra. 

Mas qual é a minha preocupação agora, Sr. Presidente? Hoje se completam 7 dias da greve de 

fome das lideranças do MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores. E este sétimo dia de 

greve de fome serve justamente para denunciar e protestar contra o debate da reforma da 

Previdência, que não é possível ocorrer dentro desta conjuntura, do momento em que nós 

estamos. Esse é um Governo que não teve voto e que não tem condições de discutir nem de 

colocar em votação a reforma da Previdência. 

Em todo momento, em todos os lugares, a imprensa diz que cada Deputado aqui está 

recebendo 10 milhões de reais para votar a reforma da Previdência. É isso que desmoraliza a 

política. Nós não podemos concordar nem aceitar esse processo. 

Quem quiser votar a reforma da Previdência - no ano que vem haverá eleição presidencial - 

faça um debate, defenda suas teses no processo eleitoral. Em 2019, com os Deputados novos, 

eleitos com esse programa, aí sim, nós podemos até discutir reforma da Previdência. Mas 

agora nós não podemos discuti-la, nós não podemos votá-la de forma nenhuma. 

Este Governo não tem legitimidade. O Congresso Nacional não pode aceitar a chantagem 

deste Governo. 

Por isso quero saudar o MPA, a CONTAG, os movimentos sociais, que estão na luta para 

impedir, para barrar, a reforma da Previdência, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

388.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 11/12/2017-21:04 

Publ.: DCD - 12/12/2017 - 101 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 



 

2079 
 

Anúncio de obstrução das votações pelo PSOL. Preocupação do partido com articulações para 

a votação da proposta de reforma previdenciária. Concordância do partido com a votação de 

proposição relativa aos agentes lotéricos.  

________________________________________ 

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

anunciar a posição do partido. O PSOL está em obstrução. Nós temos uma enorme 

preocupação com aquilo que já está sendo celebrado, por acordo, para... 

Presidente, eu preciso ser ouvido. 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Eu estou escutando, Deputado Glauber. 

O SR. GLAUBER BRAGA - Eu preciso ser ouvido. 

Nós estamos em obstrução, temos uma enorme preocupação com a reforma da Previdência, 

que já está sendo articulada e costurada para entrar em votação nesta Casa. Nós queremos 

chamar a atenção da sociedade brasileira. 

Então, a nossa proposta hoje aqui, em definitivo, é a seguinte: nós só aceitamos votar o 

requerimento de urgência da matéria das loterias, dos lotéricos, item V da pauta. (Palmas.) Se 

houver um acordo, um entendimento com a Mesa de que só se vai votar esse item e encerrar a 

sessão, nós toparemos. Senão, nós vamos obstruir todas as matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Fábio Ramalho) - Está bom. 

 

________________________________________ 
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Sugestão à Presidência de interrupção da transmissão ao vivo das sessões deliberativas pela 

TV Câmara durante pronunciamentos alheios ao conteúdo da matéria em votação. Solicitação 

ao Deputado Osmar Serraglio de elaboração de proposta de alteração no Regime Interno da 

Câmara dos Deputados destinada ao aumento da produtividade dos trabalhos legislativos. 

Sugestão aos Deputados de exame da proposta de reforma previdenciária para melhor 

compreensão da matéria.  

________________________________________ 



 

2080 
 

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente, eu 

queria fazer uma proposta à Casa no sentido de que, quando tivermos votação, se corte a 

televisão. As pessoas lá em casa perguntam por que esse pessoal faz tanto discurso sobre 

matéria alheia àquilo que está se votando. Elas não aguentam mais os discursos repetitivos. 

Isso acontece toda hora.  

Estou pedindo ao meu amigo Deputado Osmar Serraglio, que é um jurista, que nós façamos 

um novo Regimento Interno, para que esta Casa possa andar. Estamos perdendo tempo, 

gastando dinheiro da Nação, e as coisas não andam. Levamos 1 dia inteiro para votar uma 

medida provisória ou um projeto que nós votaríamos em 1 hora. E sei de gente que está 

chantageando; não tem voto e pede obstrução a toda hora, todo dia, a todo momento, e nós 

não temos como atacar. Uma bancada de seis Deputados, meia dúzia de Deputados, está 

trancando a pauta da Casa. Não é possível! Nós temos que reagir. Há tantos partidos, 32, e 

não é possível que os partidos grandes, que 507 Deputados sejam reféns de uma bancada de 

seis Deputados. Nós estamos vendo que toda hora estão obstruindo a votação.  

Entendemos que temos que trabalhar. Temos que fazer com que esta Casa ande, temos que 

fazer com que ela seja produtiva. Temos um monte de projetos para aprovar agora, no final do 

ano, e ficam discursando aqui abobrinha, pensando que vão fazer alguém mudar de opinião ou 

de voto. Nós temos que ser realmente coerentes. Aqui todo mundo é inteligente.  

E gostaria de fazer uma última recomendação, já que as pessoas estão falando na reforma da 

Previdência: leiam, estudem, vejam bem como é que é a questão e depois decidam! Agora, 

subir à tribuna e falar abobrinha, sem saber o que está falando, mentindo para a população... 

Chega! Eu acho que o Brasil cansou, a população cansou, e nós precisamos realmente colocar 

a carroça nos trilhos, porque este Congresso está perdendo tempo e gastando dinheiro da 

Nação.  

Obrigado.  

 

________________________________________ 
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matéria.  
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A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fomos convocados para esta sessão da Câmara dos 

Deputados, na noite desta segunda-feira, mas sabemos que o objetivo dessa convocação é 

começar a testar a presença e o ânimo dos Parlamentares para a malfadada reforma da 

Previdência. Na verdade, é para ter espaço de conversa com os Parlamentares e iniciar o 

processo da barganha. 

O primeiro processo enviado pela PGR a esta Casa, solicitando a anuência da Câmara para 

que o Sr. Michel Temer respondesse a um processo, foi denegado. E o comentado em toda 

imprensa, em redes sociais e à voz alta neste Plenário é que a moeda de troca foram emendas 

e verbas extraorçamentárias.  

Depois, o segundo pedido da Procuradoria-Geral da República deu-se novamente em meio a 

barganhas, as quais, segundo falas em voz alta nesta Casa, ocorreram mais uma vez através 

de emendas e, efetivamente, de benesses que Parlamentares haviam recebido por parte do 

Presidente da República, do Governo Federal, desde verbas para obras até os pacotes da farra 

fiscal aqui votados semana a semana. E a cada semana uma fatia do Brasil era entregue ao 

grande capital estrangeiro e ao capital nacional. Cito, ainda, as dívidas de latifundiários e de 

devedores da Fazenda Pública Nacional, além dos projetos suspendendo pagamentos de 

impostos do setor de mineração, de fabricantes de máquinas de empresas petrolíferas 

estrangeiras - os quais foram liberados para trazerem suas máquinas, acabando com a nossa 

indústria de máquinas pesadas, indústria que produz bens de capital no Brasil. Essa foi a 

negociação.  

E, agora, para a reforma da Previdência, além da continuidade da farra fiscal, a moeda de troca 

são os Ministérios, a negociação para ocupação de cargos ministeriais no Brasil.  

Está posto o escândalo do PSDB esses dias. O Sr. Aécio Neves, de fato, maculado por uma 

série de ações, saiu vaiado da convenção de seu partido, e o articulador político do Governo, o 

Sr. Antonio Imbassahy, foi obrigado a pedir demissão. E quem assume? Ninguém mais do que 

o Deputado Carlos Marun, que foi ameaçado pelos agentes prisionais de ser amarrado na 

última reunião da Comissão Especial que debateu a reforma da Previdência. O Deputado 

Carlos Marun, que foi o grande defensor do Sr. Eduardo Cunha no Conselho de Ética desta 

Casa, será o articulador político do Governo com os Deputados Federais e, especialmente, 

com a base de apoio ao Governo, que se esfacela diante da crueldade da reforma da 

Previdência.  

Então, eu quero apelar aos Deputados e Deputadas: nós precisamos nos rebelar contra essa 

reforma; não podemos aceitar de maneira pacífica e ordeira a negociata que está havendo a 

olhos nus; não podemos de maneira alguma nos calar diante da magnitude do escândalo que é 

essa reforma.  

Trata-se de uma reforma absurda, fiscalista, privatista, que induz à busca por planos de 

previdência privada; que proíbe a juventude de aposentar-se, porque, na verdade, 40 anos 

ininterruptos de contribuição é um escândalo em um País em que a média anual é de 5 meses 

de contribuição.  

É isso o que penso. É isso o que pensa o PCdoB. Não à reforma da Previdência! 

 

________________________________________ 
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Pressão de representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP em 

favor da reforma previdenciária proposta pelo Governo Federal. Presença, nas imediações da 

Câmara dos Deputados, de representantes de movimentos sociais contrários à reforma da 

Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está na Casa e está no 

Palácio do Governo golpista de Temer a representação da FIESP, pressionando pela reforma 

da Previdência. Os mesmos que pressionaram pela PEC do Teto de Gastos, pela terceirização 

e pela reforma trabalhista agora querem dar mais um golpe, retirar o direito de aposentadoria, 

que é uma conquista histórica do povo brasileiro. 

Parabéns a todos que estão em greve de fome aqui dentro da Câmara, em Sergipe, em vários 

Estados do Brasil. E hoje, ao redor desta Casa, em todos os portões de entrada, a CONTAG e 

os movimentos sociais estão cobrando uma postura firme do Parlamento contra a reforma da 

Previdência. 

Peço que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil. 
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Sumário 

Críticas à mobilização do Governo Federal em prol da aprovação da proposta de reforma 

previdenciária na Câmara doas Deputados. Expectativa de derrota dos aliados do Governo 

Michel Temer nas eleições de 2018.  

________________________________________ 

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

Deputados, eu vejo com muita preocupação que esta Casa vai fechar o ano sem muitas leis 

que beneficiam o povo. Pelo contrário, a modificação começa pela Previdência. 

O pobre do Getúlio Vargas, mesmo sendo ditador à época, deve estar lá no outro mundo 

preocupado com seus seguidores. Depois da luta dele para criar a Previdência, para criar uma 

proteção para o trabalhador, esta Casa faz todo tipo de negócio para acabar com a 

Previdência, como se ela fosse uma dádiva de Governo. 

Há um trabalho político feito pelos sindicatos e por pessoas mais progressistas. A Previdência 

vem para dar sustentação às pessoas que trabalham. No entanto, essas pessoas sentem 

depois, com certa idade, que não vão ter o retorno pelo tempo que pagaram. Acredito que a 

maioria aqui seja de empregados que pagaram à Previdência para, quando chegarem a um 

certo momento de suas vidas, ter uma renda mínima para sobreviver. 

Mas o que faz o atual Governo? Aliás, eu não sei qual é a do Presidente Temer, porque todas 

as suas ações na Presidência da República são para acabar com direitos. Ele quer entregar a 

nossa PETROBRAS e ele sempre estará onde houver alguma coisa que possa negociar. 

Temos um desemprego em massa no País. São mais de 16 milhões de pessoas 

desempregadas. Mas, infelizmente, o Governo Temer não faz nada para que esse número 

diminua. Ele não faz nada para que a vida do povo brasileiro melhore, apenas faz negócios que 

não são de interesse do País, muito menos do povo. 

Mas as eleições estão próximas. As eleições se avizinham, e nós vamos saber quem é que 

tem prestígio junto ao povo, quem é que é que apoia o Governo "Zero Temer". Nós sabemos 

que a eleição vai ser difícil, sim, mas vamos ter que derrubar o Governo. Apesar de não ter 

sido eleito, vamos deixá-lo até o fim do ano. Não vamos gastar cera com defunto ruim e vamos 

esperar que as eleições deem um ensinamento aos golpistas, pois a democracia ainda é o 

grande lastro que pode fazer a humanidade sobreviver. 

Obrigado, Sr. Presidente. Desejo um bom fim de semana a todos. Que voltemos com as 

baterias recarregadas, para aprovarmos o Orçamento. 

 

 

 

________________________________________ 
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Posicionamento favorável do candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin, à 

realização da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

- e peço a atenção do trabalhador brasileiro - que o presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, 

quer a reforma da Previdência, é a favor a reforma da Previdência, defende isso abertamente e 

quer enquadrar a bancada do PSDB a votar favoravelmente, mas já há muitos que não vão 

votar assim. Então, parabéns aos Parlamentares do PSDB que estão se rebelando contra o 

seu líder Geraldo Alckmin, que quer ser Presidente da República, falando mal do Lula e sendo 

a favor da reforma da Previdência do Brasil. 

Peço divulgação da minha fala no programa A Voz do Brasil, Sr. Presidente. 
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Reiteração de posicionamento contra a proposta de reforma previdenciária. Participação do 

orador em sessão solene da Câmara Municipal de Formoso, Estado de Minas Gerais, 

destinada à comemoração do transcurso dos 20 anos de criação do assentamento Capão do 

Mel.  
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O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu quero registrar mais uma vez a minha posição contrária à reforma da 

Previdência. 

Esta semana, nós fomos convocados para estar desde ontem, segunda-feira, aqui em Brasília 

na expectativa de a Câmara dos Deputados e o Governo se prepararem para votar a danosa 

reforma da Previdência na semana que vem. Nós temos que nos articular para organizar uma 

pressão aqui na Câmara dos Deputados e, sobretudo, lá fora para evitar esse desastre sobre a 

classe trabalhadora, sobre a maioria da população, sobre o nosso País. 

Fala-se em economizar, mas semana passada nós votamos uma emenda que libera, na forma 

de isenção de impostos, quase 1 trilhão de reais para as grandes empresas multinacionais do 

petróleo. Em detrimento disso, querem fazer a reforma da Previdência para aumentar a 

arrecadação. Por essa razão, a nossa posição é contrária à reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade para registrar que participei nesta semana 

de uma solenidade na Câmara de Vereadores de Formoso, no noroeste de Minas Gerais, para 

comemorar os 20 anos do assentamento Capão do Mel. Foi nesse assentamento que se 

realizou o primeiro movimento de reforma agrária no Município e onde hoje estão assentadas 

famílias que proporcionam grande sucesso à atividade da agricultura familiar em Formoso. 

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, que coordenou a 

sessão, e da maioria dos Vereadores, como a Vereadora Arilana Barbosa, que é Presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e estava também homenageando os trabalhadores 

daquele assentamento, e o Vereador Zé Miguel. Também estiveram presentes o Prefeito 

Luizinho e a Dona Raimunda, uma grande liderança na cidade e na zona rural do Município. 

Portanto, foi uma importante solenidade que contou com a participação de todas as 

autoridades, que prestaram uma homenagem ao Sr. Ozanam, o grande líder que, há 20 anos, 

coordenou o assentamento do Capão do Mel, na cidade de Formoso. 

Então, quero cumprimentar todo o Município e me colocar à disposição, para que nós 

possamos cada vez mais melhorar a qualidade de vida da população de Formoso e trabalhar 

para que a cidade possa continuar gerando emprego e renda para toda a população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

 

 

________________________________________ 
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Realização de movimentos grevistas contrários à proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. Expectativa de votação de proposição relacionada a 

permissionários lotéricos.  

________________________________________ 

O SR. MAJOR OLIMPIO (SD-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo está 

dizendo que vai começar a discutir a reforma da Previdência na quinta-feira para tentar votá-la 

na semana que vem, mas o Brasil todo está reagindo. 

A Receita Federal está praticamente paralisada, hoje há um grande movimento no Porto de 

Santos, e nós deveremos ter o desencadeamento disso em todas as áreas do setor público e 

privado. Motoristas de ônibus de São Paulo estão em estado de greve, exatamente porque não 

dá para aceitar essa farsa sem uma auditoria das contas da Previdência, porque essa reforma 

massacra aqueles que já contribuem e produzem pelo País. 

Quero externar também a nossa expectativa de votar hoje o projeto para regularizar a vida dos 

lotéricos do Brasil e lhes dar uma mínima condição de trabalho. 

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

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, por 1 

minuto. 
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Sumário 

Repúdio a manobras do Governo Michel Temer para a votação pela Casa da proposta de 

reforma previdenciária. Apelo aos Deputados de rejeição da matéria. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, realmente a situação 

é muito preocupante. 

Nós estamos nos aproximando do final do ano, e o presente de Natal que o Presidente golpista 

Temer e sua quadrilha estão preparando para a população brasileira é impedir que o 

trabalhador brasileiro possa se aposentar. 

Isso é um desastre em todos os sentidos para o País! Vai ser um desastre para milhões de 

trabalhadores que vão ter que trabalhar até morrer, porque não vão ter direito à aposentadoria. 

Vai ser um desastre, Sr. Presidente, para mais de 60% dos Municípios brasileiros que têm mais 

participação da Previdência Social e da Assistência Social nos recursos que circulam nos 

pequenos Municípios do que da receita própria e das transferências para essas 

municipalidades. Vai ser um desastre para a saúde do povo brasileiro, porque o impacto que 

isso vai gerar e as demandas que vão se ampliar vai repercutir na saúde e na assistência, 

aumentando as pressões e as demandas no sistema de saúde. 

A preocupação do Governo Temer não é equilibrar as contas da Previdência coisa nenhuma, 

porque, ao mesmo tempo em que ele quer desonerar a Previdência, impedindo que o 

trabalhador se aposente, ele aprova a anistia da sonegação para quem não pagou a 

Previdência, Deputado Bacelar. 

Como eu quero equilibrar as contas e aprovo bilhões em anistia para quem sonegou a 

Previdência Social? Há 15 anos o latifúndio e o agronegócio não pagam a Previdência Social. 

Isso, além de retirar multas e juros, reduz a alíquota daqui para frente. Bancos como o Itaú 

tiveram 25 bilhões de anistia em impostos. 

Isso sem falar no cúmulo da MP do trilhão, que foi aprovada aqui nesta Casa. Em 20 anos - os 

mesmos 20 anos em que eles vão congelar os recursos para a Previdência, para a saúde, para 

a educação, para a assistência social -, estão entregando um trilhão de reais de impostos que 

não serão cobrados das grandes petroleiras internacionais. 

É um crime o que está acontecendo. É a destruição da vida das pessoas. Eu não consigo 

aceitar que algum Parlamentar desta Casa vá votar em defesa de uma proposta dessas. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que V.Exa. não concorda com essa proposta e irá nos ajudar 

a impedir que esse ano legislativo se feche com a destruição da Previdência, do direito 

previdenciário de milhões de brasileiros e com a destruição da saúde de milhões de brasileiros. 

E faço um apelo aos Deputados: não vendam seu voto. Nada paga a vida, a saúde de milhões 

de brasileiros. Nada paga a capacidade de viver da nossa população. Não são emendas, não 

são negociações na calada da noite, que vão pagar esse voto. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado Jorge Solla. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inexistência de votos necessários na Casa para a aprovação da proposta de reforma 

previdenciária. Expectativa quanto à apresentação de emenda aglutinativa pelo Relator da 

matéria, o Deputado Arthur Oliveira Maia.  

________________________________________ 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PTB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ficou 

claro, tanto ontem quanto hoje, que o Governo não tem os votos necessários para aprovar 

essa maldita reforma da Previdência. Agora, estão procurando os culpados. É culpado o 

Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, que não coloca em votação, ou é culpado o 

Presidente da República, Michel Temer, porque não conseguiu os votos. 

O culpado está lá ou está aqui. Na verdade, os direitos dos trabalhadores, dos segurados e dos 

servidores estão num balcão de negócio, e nós estamos aqui denunciando esta situação. 

Estamos aguardando a proposta da tal emenda aglutinativa diferenciada, do Relator Arthur 

Oliveira Maia, para demonstrar que realmente ela não traz nenhum avanço. Espero que esta 

Casa possa votar, até porque Deputado não é filho de chocadeira: tem pai e tem mãe.  

Lembro ao Governo que praga de aposentado pega. Cuidado! 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Ilegitimidade do atual Presidente da 

República para a apresentação da matéria.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputadas e Deputados, eu quero abordar de novo a proposta de antirreforma da Previdência, 

que não tem nada de combate a privilégios, como diz o Governo, mentindo, em propagandas 

intermináveis pagas com o nosso dinheiro, com o dinheiro do povo brasileiro. 

Essa proposta que o Governo tenta votar no encerramento deste ano legislativo tem como 

objetivo cortar aposentadorias de trabalhadores que aguardam para, conforme a regra atual, se 

aposentarem com 1.500, 2 mil, 2.500 reais. 

Os cortes que querem aplicar às aposentadorias variam de 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, às 

vezes chegando até a 50%. Ou seja, qualquer um dos brasileiros que está me vendo agora e 

que aguarda para se aposentar, por exemplo, com 2 mil reais pode acordar no dia seguinte, se 

este Parlamento aprovar essa mudança absurda, e, ao invés de 2 mil de aposentadoria, 

receber 1.200 reais, por exemplo. 

Mais do que isso, vejamos o seguinte exemplo: uma mulher e um homem, um casal, os dois 

aposentados. Ela se aposentou com 1 salário mínimo, Deputado Paulão; ele, com muita 

batalha, quem sabe, com 2 salários mínimos. Se ele morrer, a viúva perde a pensão, e essa 

família que vivia com 3 salários mínimos passa a viver com 1 salário mínimo. 

Isso não é combater privilégio em lugar nenhum. Parem de mentir neste plenário! Se querem 

combater privilégio, façam outras coisas! Congelem o teto salarial do País por 3, 4 anos; façam 

respeitar o teto salarial do País; cobrem imposto sobre grandes fortunas; cobrem imposto sobre 

lucros e dividendos daqueles que ganham milhões nas aplicações financeiras; e não queiram 

transformar em bode expiatório, por causa da situação fiscal que não foi gerada pelos 

trabalhadores, aquele trabalhador que hoje ganha 1, 2, 3 salários mínimos, Deputado Júlio 

Delgado. 

Isso aqui é uma farra! Todas as semanas há deliberação sobre dívidas, sobre REFIS, tudo 

para beneficiar os grandes. Esse é o Governo dos privilégios; não é o que está na propaganda 

na televisão. 

Esta antirreforma é uma vergonha para este País! Não venham com aquele discurso: "É contra 

o marajá". Não! É contra todo servidor público e todo trabalhador da iniciativa privada, que 

batalha e trabalha 40 anos, 45 anos para se aposentar com 2 salários mínimos, 3 salários 

mínimos. 

Se fosse para combater privilégios, haveria muitas outras medidas a serem tomadas. 

Quero cumprimentar os trabalhadores rurais, em especial os agricultores do nosso Movimento 

dos Pequenos Agricultores, que, num ato extremo, estão em greve de fome para ver se este 

Plenário ouve um pouco o Brasil e para de ouvir só o mercado especulativo. 
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Este Plenário está cada vez mais de costas para o Brasil. 

Ouçam o que diz o povo nas ruas! Tirem dinheiro de quem tem dinheiro! Chega de arrancar o 

dinheiro da mão de um trabalhador que dedica 40 anos, 45 anos de vida ao trabalho, mas, é 

lógico, não tem 40 anos de carteira assinada. E o que estabeleceu esse Governo 

desmoralizado? Que quem não tiver 40 anos de carteira assinada terá corte a cada ano em 

que não tiver a carteira assinada. As pessoas não trabalham sem carteira porque querem. As 

pessoas são obrigadas e, muitas vezes, chantageadas a trabalhar sem a carteira assinada. 

É um crime o que querem fazer contra o futuro deste País! 

O pacto previdenciário deve ser debatido na próxima eleição presidencial, e não ser 

apresentado por um Presidente desmoralizado e sem legitimidade. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa do orador de rejeição, pelo Congresso Nacional, da proposta de reforma 

previdenciária de autoria do Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, ontem eu fui a uma refinaria distribuir um boletim sobre a reforma trabalhista e 

conversei com vários trabalhadores. Um deles tinha 55 anos de idade. Eu lhe perguntei quanto 

tempo tinha de contribuição para a Previdência e ele me respondeu que esse tempo era de 22 

anos apenas. 

Vejam que este trabalhador, na melhor das hipóteses, pode chegar a 27 anos de contribuição, 

o que significa que ele teria uma redução de 30% do seu salário. 

Essa reforma é cruel, porque tira salário do trabalhador, principalmente do trabalhador do 

Regime Geral. A idade mínima pode chegar, com o tempo, a 70 anos, e não a 65 anos, porque 

há uma tabela de progressão no tempo e no espaço. Portanto, o Governo mistura alhos com 

bugalhos. Essa reforma é cruel para o trabalhador brasileiro, principalmente para aquele que 
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perde o emprego aos 55 anos e não consegue arrumar outro a partir daí, muito menos até 

chegar aos 65 anos de idade. 

Somos contra essa reforma do Governo Temer. O Congresso vai derrotá-la. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio ao projeto de lei relativo aos agentes lotéricos. Importância social da categoria. 

Posicionamento do orador sobre a votação da proposta de reforma previdenciária apresentada 

pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. DELEY (Bloco/PTB-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro eu queria 

reafirmar o nosso apoio aos lotéricos, que prestam serviços que os bancos - o segmento que 

mais ganha dinheiro neste País - não querem mais oferecer. Nós temos a obrigação de apoiar 

os lotéricos, que têm um papel social fundamental. 

Segundo, Sr. Presidente, quero falar sobre a reforma da Previdência. É preciso avisar ao Sr. 

Meirelles e ao Sr. Temer que não haverá jogador para jogar esse jogo aqui, não. Eu acho que 

o time não vai entrar em campo, não. Já levaram um zagueirão, o nosso amigo Deputado 

Marun, que está lá com o caderninho aberto para ver quem vai querer jogar, quem não vai 

querer jogar. 

A população também está com o seu caderninho aberto para ver quem é que vai votar essa tal 

reforma da Previdência. 

Eles ainda têm que combinar com os "russos" lá no Senado. 

Essa reforma não vai sair. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pressão de grandes empresários para a votação da proposta de reforma previdenciária pela 

Câmara dos Deputados. Congratulações ao Grupo Mulheres em Ação, do Município de 

Camaçari, Estado da Bahia, pela mobilização contra a reforma da Previdência Social e envio 

de abaixo-assinado ao Congresso Nacional com pedido de rejeição da matéria. Indignação da 

população de Camaçari com má gestão de programas sociais pelo Prefeito Municipal.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho a 

informação de que as grandes empresas estão ocupando o Congresso Nacional para fazer 

pressão para que seja votada aqui a reforma da Previdência. Eles comem o pato e querem 

agora que o povo pague o pato. 

E é por isso, Sr. Presidente, que quero parabenizar as mulheres de Camaçari, que nesse 

sábado fizeram um abaixo-assinado, em uma ação no Centro da cidade. Foi um movimento 

liderado pela Deputada Estadual Luiza Maia, do PT. Nesse movimento, em 2 horas, houve 

quase mil assinaturas para o abaixo-assinado ao Congresso Nacional, solicitando aos 

Deputados que não aprovem aqui essa imoralidade que é a reforma da Previdência. 

Estavam ali presentes também o Vereador Dentinho e o Vereador Jackson. E eu também 

estive presente naquele movimento que as mulheres fizeram na cidade de Camaçari, no 

combate à violência. É o Movimento dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 

Mulher. E o movimento também se manifestou contra a reforma da Previdência, para 

sensibilizar a Câmara Federal para que os Deputados não deixem passar a reforma da 

Previdência. 

Por falar em Camaçari, no Estado da Bahia, Sr. Presidente, a população está revoltada com a 

atual gestão. O social não funciona na cidade. Na escola, quase todos os dias, a merenda 

escolar é uma banana, que o Prefeito está botando para a criançada. 

Todo ano, durante o meu Governo, havia cesta de Natal do funcionário público e da população 

e, na Páscoa, a cesta da Páscoa, com o peixe da Semana Santa. O Prefeito - pasmem! - 

retirou tudo isso, em uma cidade que arrecada 3 milhões e 500 mil reais por dia! O Prefeito do 

DEM, em nosso Município, está retirando todos os benefícios sociais da população. 



 

2093 
 

No sábado, a população também se manifestou contra isso para que o Prefeito tenha 

sensibilidade em um momento de crise como este. O Prefeito aliado de Michel Temer e de 

ACM Neto, de Salvador - que é do mesmo grupo que comanda o Brasil e que comanda esta 

Câmara Federal, o DEM, o PMDB e o PSDB, que quer fazer passar aqui a reforma da 

Previdência -, é o mesmo que lá em Camaçari tira o peixe e tira o frango da boca do povo. 

O povo necessita, cada vez mais, de atendimento social. Os postos médicos não funcionam. 

As escolas não funcionam. E falta até o peixe e o frango, que durante vários anos estiveram 

garantidos por lei, em projeto que mandei para a Câmara e foi aprovado. O Prefeito passa por 

cima dessa lei e não atende à população! 

Quero chamar a atenção do povo de Camaçari e do povo da Bahia, de cada região: da região 

oeste, do Irecê, de Barreiras, de Santa Maria da Vitória, de Paulo Afonso, do Recôncavo da 

Bahia, da Região Metropolitana e de toda a Bahia: vamos nos levantar contra as injustiças 

sociais do Governo Temer! Vamos barrar aqui as privatizações da ELETROBRAS e da CHESF! 

Vamos barrar a reforma da Previdência! 

Estamos agora construindo um final do ano com o Natal e estamos em busca de um ano novo, 

e Temer quer fazer maldades, cada vez mais! 

Quero ver qual Deputado vai ter coragem de colocar o seu dedo aqui, de colocar a sua digital e 

votar essa reforma da Previdência, que é uma imoralidade - repito - para o povo brasileiro. 

Fora, reforma da Previdência! Fora, Temer! 

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Jordy) - Obrigado, Deputado. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

Mulheres de Camaçari contra a Reforma da Previdência. 

 

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

pela TV Câmara, a reforma da Previdência catastrófica de Michel Temer está causando revolta 

no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo em que o povo se revolta com mais essa perda de direitos 

imposta pelo golpista, o povo também está se mobilizando em todos os cantos do País para 

barrar essa proposta. Em Camaçari, não é diferente! 

Neste último final de semana, o Grupo Mulheres em Ação, em Camaçari, realizou um 

importante manifesto contra a reforma da Previdência. Começou no dia 25 de novembro o 

Movimento dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Em Camaçari, 

participaram do ato os mandatos da Deputada Estadual Luiza Maia (PT) e dos Vereadores 

Dentinho (PT) e Jackson (PT). Na oportunidade, esse grupo de mulheres - que realiza esse 

importante trabalho pelo fim da violência contra a mulher - realizou, também, um grande 

manifesto contra a reforma da Previdência.  

As mulheres de Camaçari organizaram um abaixo-assinado da população de Camaçari contra 

a aprovação da reforma da Previdência. Em apenas 2 horas, foram coletadas mais de 500 

assinaturas. E esse número só cresce! 

Portanto, eu quero deixar registrados os meus parabéns ao Grupo Mulheres em Ação, de 

Camaçari, que está engajado na luta contra a reforma da Previdência. 

Parabéns, mulheres de luta! Vamos para cima! Vamos ganhar! 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. BOHN GASS (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Deputado Arnaldo Jordy. 

Colegas Deputadas e Deputados, quero falar com V.Exas. Imaginem o que uma mulher que 

tem trabalhado 29 anos com contribuição para a Previdência está pensando: "No ano que vem, 

eu vou me aposentar". São 30 anos de contribuição. 

O que faz o Temer? O que querem votar nos próximos dias aqui, nas próximas horas? Essa 

mulher que contribuiu 29 anos - e falta 1 ano para se aposentar - vai se aposentar daqui a 11 

anos. Sim, 11 anos! São 40 anos de contribuição! 

Isso é um desrespeito a qualquer situação diferenciada de gênero o que se impõe com esse 

projeto, porque a mulher vai ser igualada nessa condição ao homem e terá também que ter 40 

anos de contribuição. Não será mais 1 ano, serão 11 anos! 

Deputado, para o homem que tem 34 anos de contribuição, falta 1 ano para se aposentar. E o 

Temer vai dizer: "Não, não é 1 ano, Deputados, são 6 anos. Vai para 40 anos". É isso que nós 

estaremos votando daqui a alguns dias. 

Podemos, como Deputados, concordar com isso? De forma alguma! 

Segundo, o cálculo do benefício hoje é a média das 80% melhores contribuições. É claro, no 

início você tem um baixo salário, e geralmente no final também. Então, considera-se uma 

média boa: 80% das melhores contribuições. Este é o cálculo, mas não vai mais ser assim. 

Serão 100% das contribuições, e o seu benefício vai ser rebaixado. O Temer vai rebaixar este 

benefício. 
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E você está na sua idade para se aposentar, 60 anos ou 55 anos. Aí vem o Temer e diz: "Não, 

não mais! Agora tem que ter 65 anos". Ele queria para todos, mulher também. Mas aí houve a 

pressão, a Oposição, o movimento sindical. Fizeram com que reduzisse a idade para mulher, 

62 anos. Mas isso não dá! Jogam todos para frente, e ainda com um gatilho que vai disparando 

a cada momento em que há a projeção de aumento da idade. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, diminuíram o cálculo, aumentaram a contribuição e 

aumentaram a idade. Nós não podemos votar aqui! 

Por isso, o nosso voto é contrário. Não há razão alguma para aprovarmos essa reforma. 

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Jordy) - Obrigado, Deputado Bohn Gass. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a reforma da Previdência. Retrocesso social e trabalhista mediante perdas de 

direitos populares. Empenho do orador contra a reforma previdenciária. Necessidade de debate 

com a sociedade sobre o tema. 

________________________________________ 

O SR. VALMIR ASSUNÇÃO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, um dos grandes avanços que nós tivemos, dentre muitos, com a Constituição de 

1988 foi justamente o art. 195, que estabelece a política de seguridade social baseada na 

previdência, na assistência e na saúde. 

Qual é o grande problema que estamos vivendo hoje? A conquista que nós tivemos com a 

Constituição de 1988 o Governo golpista agora quer retirar. E quer retirar como? 

Estabelecendo uma reforma da Previdência que vai dificultar a aposentadoria daqueles que 

têm direito. 

É preciso que a sociedade brasileira compreenda que eles deram um golpe na Presidenta 

Dilma e vêm num processo de golpe contra a classe trabalhadora, agora contra aqueles que 

querem e têm direito a se aposentar. O golpe não para! A conta eles vão pagando a cada dia. 
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Querem ver uma coisa na qual muitas vezes as pessoas não estão pensando? Eduardo Cunha 

está preso. O Deputado Federal Carlos Marun, o maior defensor de Eduardo Cunha aqui, 

agora vai ser o articulador político do Governo Michel Temer! Será que está pagando uma 

conta para Cunha? O que está acontecendo nesse processo? Então, esse é o grande 

problema.  

Agora, para isso, vai-se retirando direito do povo, da classe trabalhadora. Nós não podemos 

aceitar!  

Quando dizem que as pessoas podem se aposentar com 65 anos, os homens, e 62 anos, as 

mulheres, estão mentindo. Por todas as contas, ninguém vai se aposentar antes de 70 anos. 

Podem fazer as contas! 

O que eles não dizem é que pode ser com 65 anos com 60% do salário. Agora, quem quiser ter 

o salário integral vai ser com 70 anos. A expectativa de vida em muitos Estados do País é em 

torno de 65 anos, 66 anos. Para que serve essa aposentadoria? 

Sr. Presidente, a população brasileira tem que reagir. Não dá para ficar com os braços 

cruzados, esperando pela boa vontade desses Deputados que não têm boa vontade com o 

povo brasileiro. Querem ajudar Michel Temer a retirar o direito do povo. Essa é a grande 

verdade. 

Ao concluir, quero afirmar que nós vamos lutar aqui contra a reforma da Previdência. Eu tenho 

certeza de que hoje eles não têm 308 votos para aprovar essa reforma. Mas é preciso que a 

sociedade pressione os Srs. Deputados para que não passe essa matéria. 

O ano que vem é eleitoral. Quem quiser fazer reforma da Previdência que debata com a 

sociedade, e que o projeto vitorioso em 2019 possa ser executado. Essa é que tem que ser a 

regra do jogo. Agora, alguém que se aposentou com 55 anos, como o Michel Temer, mandar o 

projeto para cá a fim de a pessoa se aposentar com 70 anos? Primeiro ele deveria abrir mão 

da própria aposentadoria. 
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Inadmissibilidade de pedido do Presidente Michel Temer aos empresários para a realização de 

pressão sobre os Deputados para a aprovação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Presidente Michel Temer se reuniu com empresários em São Paulo e lhes pediu que viessem a 

Brasília pressionar os Parlamentares. E não estou vendo reação nesta Casa. Isso apequena o 

Parlamento! Que Parlamento do mundo vai ter um Presidente da República pedindo a um setor 

empresarial que venha constranger, pressionar Parlamentares, como se eles fossem capachos 

de empresários? Aqui estamos representando o povo brasileiro. Então, isso é inaceitável! 

A imprensa, os meios de comunicação acham isso normal, como se pudesse o Mandatário 

Primeiro da Nação pedir aos empresários que venham a Brasília pressionar Parlamentares.  

E o homem do pato amarelo já entrou em ação. Vejam as propostas do pato amarelo, do dono 

da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo -FIESP: levou a Universidade Estácio de 

Sá a demitir 1.200 profissionais da educação para subcontratá-los na forma de semiescravidão.  

Esse é o retrato da reforma trabalhista, e é isso que querem com a reforma da Previdência. 

Nós não podemos aceitar, Sr. Presidente.  
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Mobilização nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG 

contra a proposta de reforma previdenciária. Participação do orador em debate sobre o tema 

no Município de Piranhas, Estado de Alagoas. Expectativa de rejeição da matéria pela Câmara 

dos Deputados.  

________________________________________ 

O SR. PAULÃO (PT-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria dar 

destaque à mobilização da classe trabalhadora e, de forma especial, da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG. 
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Ontem, no final da tarde, começo da noite, quando eu chegava ao Aeroporto de Brasília, tive a 

grata satisfação de ser abordado por pessoas que têm uma luta fundamental na defesa da 

classe trabalhadora, principalmente dos trabalhadores rurais. Estou falando de dirigentes da 

CONTAG, que faziam uma abordagem a pessoas e ao mesmo tempo um trabalho educativo, 

pedagógico, desmontando a farsa e a mentira deste Governo ilegítimo de Temer, que agora, 

não tendo voto suficiente para aprovação da reforma, tenta dizer à sociedade brasileira que os 

trabalhadores rurais não terão prejuízo com a reforma da Previdência. Isso é uma grande 

mentira! 

É por isso que a CONTAG, nos Estados, inclusive em Alagoas, onde tem como Presidente o 

companheiro Genival, e a FETAG e toda a sua direção têm promovido grandes e destacadas 

mobilizações em favor dos trabalhadores rurais. 

Tive oportunidade de participar de um debate na cidade de Piranhas, que tem menos de 10 mil 

habitantes, e mais de 10% da população foi para as ruas contra a reforma da Previdência. 

Então, Deputado Zé Geraldo, não tenho dúvida de que esta Casa não votará a reforma da 

Previdência. Mas é importante que haja mobilização e vigilância constante para que evitemos o 

golpe, o balcão de negócios que está sendo implantado pelo Presidente ilegítimo, que quer, a 

qualquer custo, à custa de jantares, emendas, tentar modificar a posição de vários 

Parlamentares. 

Eu tenho esperança, eu tenho fé de que nesta Casa, mesmo tendo a sua maioria de costas 

para o povo brasileiro, essa reforma não passará, porque essa reforma é antipovo, essa 

reforma é um projeto antinacional. A mobilização da sociedade tem papel singular, porque este 

é o caminho: organização e mobilização, que evitarão que esta Casa vote contra o povo.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Início da percepção do brasileiro sobre os benefícios da reforma da Previdência. Críticas ao 

Governador do Estado da Bahia, Rui Costa. 

________________________________________ 

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PTB-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 

Presidente. 

Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna neste momento para dizer da minha alegria em ver que o 

Brasil começa a enxergar a reforma da Previdência como combate a privilégios, combate a 

pessoas que ganham muito, que ganham fortunas, em detrimento dos trabalhadores com 

carteira assinada, autônomos, trabalhadores que ganham com base nos limites do INSS para a 

iniciativa privada. Felizmente, os brasileiros estão vendo a necessidade da reforma e da 

reestruturação da Previdência Social. 

A grande mentira propagada é que os brasileiros, em sua maioria, serão prejudicados. Essa é 

a grande mentira que nós estamos desmistificando. Para terem ideia, 1 milhão de funcionários 

públicos aposentados recebem 170 bilhões de reais de recursos públicos. Repito: apenas 1 

milhão de funcionários públicos aposentados dos três Poderes recebem 170 bilhões de reais. 

No INSS, na previdência privada, 29 milhões de aposentados recebem 120 bilhões de reais, 

Deputado Simão Sessim. Veja a diferença: 1 milhão de privilegiados, funcionários públicos, 

altamente graduados, recebem 170 bilhões de reais em proventos; 29 milhões de brasileiros 

aposentados pelo INSS recebem 120 bilhões de reais em aposentadorias. 

Só isso já dá para mostrar a injustiça do atual sistema de Previdência Social no Brasil. Mas nós 

vamos enfrentar esse problema e mostrar para a sociedade que as mentiras propagadas pelos 

meios de comunicação e aqui dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado, serão 

reveladas e vencidas uma a uma. 

Por onde ando no Brasil, no interior da Bahia especialmente, a grande farsa divulgada é que o 

trabalhador rural vai ser prejudicado. Tudo mentira! Pelo contrário, vamos tirar de quem ganha 

muito para facilitar a vida do trabalhador rural. 

Disseram que iam acabar com o Bolsa Família. Tudo mentira! O programa já teve aumento 

considerável neste Governo. 

Disseram que iam acabar com o Benefício de Prestação Continuada, que é um grande 

benefício neste País. Tudo mentira! Ninguém que recebe será prejudicado. Não haverá 

nenhuma redução em sua aposentadoria ou pensão. 

É preciso dizer isso. Nós temos que fazer esse debate. Nós vamos desdobrar essas questões 

muito mais. Não é possível ficar de braços cruzados, sobretudo no Congresso Nacional, 

quando apenas 1 milhão de funcionários públicos recebem 170 bilhões de reais de proventos, 

enquanto 29 milhões de trabalhadores do INSS recebem 120 bilhões de reais de 

aposentadorias. Há uma descompensação evidente nessa equação. Nós temos e vamos 

enfrentar isso e fazer justiça neste País. 

O trabalhador rural, por exemplo, representa o maior número de gastos do Brasil em 

aposentadoria, mas o maior benefício social que existe no País é a aposentadoria rural, que 

vamos manter e melhorar, para prestigiar aqueles que trabalham na terra. 

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se refere às obras e serviços que o 

Governo da Bahia, através de propagandas do Governador Rui Costa, divulga todo dia. Gasta-

se uma fortuna para mostrar o que faz, quando, em verdade, não faz. 
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A Bahia, o segundo Estado que mais recebe turistas no Brasil, depois do Rio de Janeiro, não 

tem até hoje um centro de convenções. Os 14 anos do Governo do PT acabaram com o centro 

de convenções da Bahia. 

Observamos que o Governador tem viajado todos os dias para inaugurar salas médicas e 

espaços de atenção social, coisas que custam menos do que a viagem que ele e sua comitiva 

fazem pelo interior do Estado. Ainda ontem, em Itapetinga, por exemplo, foi agregar uma sala 

com serviços do SAC em uma obra inaugurada pelo Governador Paulo Souto em 1994. 

Todas essas farsas de informações nós vamos também esclarecer. 

As obras da FIOL - Ferrovia de Integração Oeste-Leste estão paradas. O metrô de Salvador, 

que felizmente está funcionando, recebeu mais dinheiro do Governo Temer do que de todos os 

Governos do PT. Todos os 14 anos do PT transferiram menos dinheiro para o metrô do que o 

Governo Temer, neste ano e meio. 

A JAC Motors, fábrica de automóveis em Camaçari, foi fechada - aliás, nem começou - e 

deixou esse passivo político-administrativo no Governo. 

As estradas na Bahia estão em péssimas condições. O Governador Rui Costa, do PT, governa 

de costas para o oeste da Bahia. Não há uma obra, uma estrada, nada nessa região feita por 

esse Governo. 

No extremo sul do Estado ocorre a mesma coisa. Há viagens e mais viagens, e não há uma 

obra nova, um serviço novo. Isso ocorre em todos os 417 Municípios. 

Vamos vencer essa guerra mentirosa da informação, tanto na Bahia quanto no Brasil, com 

relação à Previdência e outros assuntos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que este 

Congresso Nacional saberá dizer "sim" à verdade e "não" à mentira que tentam instalar neste 

Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado. 
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Solidariedade aos trabalhadores do campo em greve contra a reforma da Previdência.  

________________________________________ 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu queria 

expressar minha solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores do campo que há oito dias 

se encontram em greve contra a reforma da Previdência. O gesto destes companheiros e 

companheiras ecoam pelo País inteiro. Em várias cidades e Estados da Federação, pessoas, 

trabalhadores e trabalhadoras, também estão entrando em greve, em protesto a essa ameaça 

que esta Casa e este Congresso faz, a de cometer mais um crime contra o povo brasileiro, 

contra os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso País. Eles querem, com esse gesto, 

sensibilizar V.Exas. para que não cometam mais esse crime contra o nosso povo! 

Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado, nobre Deputada Luiza Erundina. 
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Artigo Providências indecentes, sobre manobras do Governo Federal para a aprovação da 

proposta de reforma previdenciária, de autoria do orador, publicado no Blog do Noblat.  

________________________________________ 

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

solidarizar com esse jejum expressivo, quero deixar como lido, para registro nos Anais da 

Casa, artigo de minha autoria intitulado Providências Indecentes, publicado hoje, dia 12 de 

dezembro, no Blog do Noblat. Nele trato do mecanismo - parece que ressuscitaram Cunha, não 

sei se com o Marun no Ministério - da compra de votos. São métodos espúrios utilizados pelo 

Governo para aprovar a mal chamada "Reforma" da Previdência. 
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Lembro apenas um dado absolutamente relevante da Relação Anual de Informações Sociais - 

RAIS e da Guia de Recolhimento do FGTS de informações à Previdência Social. De 2012 a 

2015, o valor que os empregadores - esses empresários que estão visitando Deputados -

recolheram de seus empregados e não repassaram à União ultrapassou os 108 bilhões de 

reais. Ou seja, são sonegadores. A dívida ativa com o INSS é violenta e querem ainda 

estrangular direitos daqueles que mais precisam. 

"Não" a essa medida! 

Agradeço a atenção. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Providências Indecentes 

O governo Temer - Confederação de investigados e privatistas máximos, agora reforçada pelo 

preposto de Cunha, Carlos Marun, devotos (sem votos) do deus Mercado - se empenha, neste 

final de temporada, em sua especialidade: comprar votos para promover mudanças na 

Previdência Social. Sua base de "convicção" mercenária cobra caro. 

Nenhum sistema é imutável, nem mesmo o distributivo, da Seguridade Social, fundado da 

solidariedade intergeracional. Mas para atualizar qualquer estrutura institucional são 

imprescindíveis a credibilidade de quem propõe as alterações e o debate democrático com a 

sociedade. 

A sofreguidão para modificar a Previdência tem erro de origem, mérito e método. De origem, 

pelo fato de a emenda constitucional, com ampliação de tempo para a aposentadoria e de 

contribuição, jamais ter sido apresentada à população no seu momento adequado: a última 

campanha presidencial. Nem o então vice Temer e sua cabeça de chapa, Dilma, contra quem 

conspirou depois, tocaram nisso. 

Há muitos erros de mérito, pois o propalado "déficit" previdenciário nunca é cotejado com um 

cálculo atuarial, com os recursos totais da Seguridade Social e com a cobrança dos grandes 

devedores, como JBS, Bradesco, Volkswagen, Mendes Júnior, Santander, Ford, Itaú... Os 

recursos não repassados, isto é, sonegados ao INSS, superam os R$ 10 bi/ano. A 

avassaladora propaganda enganosa do governo está custando R$ 100 milhões aos cofres 

públicos. Nela, o governo demoniza os servidores públicos, mas nada diz a respeito dos 

ladrões da Previdência e das medidas para apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da 

União. Seu estoque, apenas de débitos previdenciários, supera R$ 416 bilhões! 

Por fim, há também o degenerado método de aliciar deputados, liberando emendas e cargos 

em troca do voto, e de obter o apoio das grandes corporações através de seguidas renúncias 

fiscais. No Brasil de hoje, estão em vigor nada menos que 25 programas de parcelamentos e 

refinanciamentos de dívidas, que beneficiam sobretudo grandes empresas. A perda anual de 

receitas, com a queda na arrecadação ocasionada pelos sucessivos Refis (Recuperação Fiscal 

ou "Refinanciamento Facilitado"?), atinge R$ 50 bilhões. 

Enquanto isso, não se avança na regulamentação do preceito constitucional do teto de 

remuneração nas três instâncias da Administração, que é a medida concreta para acabar com 

os tais "privilégios salariais". Por incrível que pareça, Judiciário, Ministério Público, Legislativos 

e Executivos têm dificuldade de abrir os dados dos ganhos extraordinários de algumas castas. 

Como na questão da Previdência, também aqui não há transparência. Tudo isso no país da 
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abissal desigualdade, em que, segundo informou em novembro a Pnad Contínua do IBGE, o 

1% mais rico recebe 36,3 vezes mais do que os 50% mais pobres... 

Essa toada absurda de ilegitimidade política torna cada dia mais válida a exortação do 

professor de direito constitucional da USP, Conrado Mendes: no Brasil de hoje, "manda quem 

não pode, desobedece quem tem juízo". 

PS: Tive o privilégio de participar do II Encontro de Parlamentares sobre Justiça Fiscal, 

realizado nos dias 5 e 6 de dezembro, em Buenos Aires. Conclusão comum: em todos os 

países da América Latina em que foram dados incentivos a investimentos transnacionais não 

houve aquecimento da economia, melhoria do padrão salarial e da arrecadação pública, e mais 

cuidado ambiental. Comum também foi o alerta: a China está chegando e suas aplicações em 

todo o mundo corresponderão, até 2030, a 30 Planos Marshall!" 
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Contestação a pronunciamento do Deputado Benito Gama sobre a proposta de reforma 

previdenciária apresentada pelo Governo Michel Temer. Repúdio a propaganda promovida 

pelo Governo Federal sobre a importância da matéria para o combate a privilégios no País. 

Solidariedade do orador a movimento de resistência à aprovação da reforma da Previdência 

Social pela Casa.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Com Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero dialogar com o Líder do Governo, o Deputado Benito Gama, que acabou de usar a 

palavra. Vou começar com uma frase forte que ele utilizou e responder no sentido inverso.  

Não, não era mentira, Deputado Carlos Manato, tudo aquilo que colocamos sobre a primeira 

proposta que o Governo protocolou aqui. Tanto é que ele retirou aquela proposta e apresentou 

uma segunda proposta, Deputado Esperidião Amin. Não pode o Líder do Governo subir à 

tribuna e dizer que a Oposição está mentindo. Não. Tudo aquilo que a Oposição falou da 

primeira proposta era tão verdadeiro que o Governo recuou, alterou a proposta e agora faz 

uma propaganda que, de novo, não condiz com a realidade. 
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Aliás, quero abrir um parêntese aqui, Deputado Luiz Sérgio, para dizer que, também daquela 

tribuna, Líderes do Governo diziam que a mudança na CLT, Deputado Simão Sessim, serviria 

só para modernizar as relações de trabalho, para melhorar as condições do trabalhador, para 

melhorar o poder aquisitivo. Quero saber onde estão aquelas vozes, Deputado Glauber Braga, 

para explicar por que uma universidade como a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, demitiu 

1.200 professores num único dia, Deputado Carlos Manato, com base naquela lei atrasada, 

que precariza as condições de trabalho e nos leva a um processo de absoluta instabilidade nos 

mercados de trabalho. 

Os trabalhadores estão com medo do Brasil, os trabalhadores estão assustados, porque 

parece que eles são os culpados pelos problemas que enfrentamos. 

Vamos voltar aqui para a "antirreforma" da Previdência. Contas equilibradas? Todos queremos. 

Previdência estável e equilibrada? Todos queremos. Combater privilégios? Todos queremos. 

Mas, Deputado Caetano, aquilo que dizem na propaganda não é o que está escrito no projeto. 

Quero perguntar ao Brasil, que me ouve agora, se um trabalhador que, depois de 40 anos de 

trabalho, acumulou o direito de se aposentar, por exemplo, com 2.500 reais, caso essa 

proposta do Governo seja aprovada, pode ter a aposentadoria cortada em até 45%. Em vez de 

2.500 reais, ele vai se aposentar, por exemplo, com 1.500 reais. Digam-me se um trabalhador 

com 2.500 reais de aposentadoria é um privilegiado. Privilegiado é Michel Temer, que se 

aposentou aos 56 anos de idade com um salário altíssimo. 

Outra coisa está escrita aqui. Por exemplo, um casal de aposentados. A esposa ganha salário 

de mil reais, e o homem, o companheiro, ganha 2 mil reais, Deputado Chico Alencar. Morre o 

marido. Em vez de viver com 3 mil reais, essa viúva vai ter que viver com 1.200 reais. O que 

ela faz com o condomínio do apartamento em que ela mora, Deputado Simão Sessim? 

Pergunto a V.Exa., que está em dúvida sobre o voto. Ela diz que vai morar em meio 

apartamento. Não é porque perdeu o marido que ela vai ter que sair do apartamento em que 

mora. Será que a perversidade é tanta?  

Se o assunto é sério, para falar só em combater privilégios, vamos dizer que essas mudanças 

vão valer apenas para quem ganha mais de dez salários mínimos. Por que não botam no art. 

1º, Deputado Waldenor Pereira, "essas mudanças só valem para quem recebe mais de dez 

salários mínimos"? É porque querem cortar a aposentadoria do trabalhador, do trabalhador da 

indústria moveleira, da indústria calçadista, do comércio, da indústria de confecção - ele que 

trabalhou 40 anos. 

Dizem o seguinte, Deputado Luis Carlos Heinze: "Ah, não! Mas tu não tens 40 anos de carteira 

assinada? Então temos que cortar a tua aposentadoria". Ele trabalha 40 anos, mais até - 

porque o trabalhador de origem pobre começa a trabalhar aos 15 anos, aos 16 anos -, trabalha 

até os 60 anos de idade. Ele trabalhou 45 anos. Agora a situação é a seguinte: ele não tem a 

carteira assinada durante os 45 anos, não porque não quer, Deputado Afonso Hamm, mas 

porque o mercado o obriga a trabalhar sem carteira, muitas vezes. Aí, ao chegar o dia da 

aposentadoria, ao fazer 60 anos de idade, ele vê que tem 25 anos de carteira assinada. Sabe 

quanto vão cortar da aposentadoria dele, só por isso? Perto de 28%. Só por causa desse 

quesito. 

Eles querem fazer um cálculo na hora de calcular o valor da aposentadoria, Deputado Paulão. 

Hoje, de cada cem contribuições, Deputado Marcon, as 20 menores a lei permite que se tire na 

hora de fazer a média do cálculo. Mas agora, não. Temer e a sua base aqui, para combater 

privilégios, querem o quê? O senhor que começou a sua vida de trabalho ganhando um salário 

mínimo, como auxiliar de algum tipo de serviço, e batalhou, e melhorou e chegou a receber 
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dois, três, quatro salários mínimos, na hora de se aposentar, será obrigado a pegar aquele 

primeiro salário e colocar tudo na média, o que vai derrubar mais, de 10% a 15%, o valor da 

sua aposentadoria.  

De novo, estou falando de gente que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. O Deputado Benito Gama 

disse lá: "Vinte e nove milhões de aposentados do INSS recebem apenas 120 bilhões". Eu 

estou de acordo com ele sobre essa frase. O aposentado do INSS deveria melhorar as suas 

aposentadorias. 

Mas o projeto que V.Exas. querem votar, Deputado Benito Gama, vai cortar a aposentadoria 

dessas 29 milhões de pessoas que contribuem para o INSS. Parem de mentir para a sociedade 

brasileira! O que é pior: é com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos brasileiros, que fazem 

propaganda mentirosa na televisão. Entrei na Justiça hoje, de novo, contra essa propaganda. 

Agora, vamos falar dos privilégios. Isto aqui, este Plenário, Deputado Caetano, neste último 

ano, foi a Disneylândia dos privilégios dos mais ricos. 

Hoje, Deputado Esperidião Amin, estão votando ali no Senado Federal, onde V.Exa. já esteve 

sentado, isenção de Imposto de Renda de 1 trilhão de reais para multinacionais do petróleo.  

Está aqui uma liderança empresarial do meu Estado que representa o setor moveleiro. 

Qualquer indústria de móveis paga Imposto de Renda se tiver lucro. As petroleiras vão vir 

explorar o pré-sal, Deputado Heinze, e não vão pagar nem 1 centavo de Imposto de Renda. 

Sabe quantas reformas desta da Previdência deram para as petroleiras? Duas. 

O Deputado Esperidião Amin votou contra, eu sei. Cito aqui. 

Esse corte de aposentadorias é criminoso, Deputado Simão Sessim. Querem economizar algo 

em torno de 350 bilhões, em 20 anos. Para as petroleiras, deram 998 bilhões, em 20 anos. É 

duas vezes e meia essa "antirreforma" da Previdência. 

Querem combater privilégios? Vamos votar uma lei para congelar o salário de Deputados, 

Senadores e Ministros do Supremo Tribunal Federal por 3 anos, 4 anos. Querem combater 

privilégios? Vamos votar o Imposto sobre Grandes Fortunas, que bastante gente neste plenário 

vai pagar, mas poucos brasileiros vão pagar. Querem combater privilégios, Deputado Afonso 

Hamm? Vamos votar o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos três países do 

mundo em que não se paga nenhum imposto quando se ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões 

em alguma aplicação financeira. O trabalhador ganha 5 mil e paga Imposto de Renda. O 

camarada investiu 5 milhões na Bolsa de Valores e ganha 1 milhão? Zero de Imposto de 

Renda. Este é o País dos privilégios. 

Vamos cobrar dos devedores - Bradesco, Itaú, JBS-Friboi -, e não tirar a aposentadoria de 

quem ganha, depois de muitos anos de batalha, 2 mil, 3 mil reais. Pelo amor de Deus, parem 

de ser tão perversos! Vão procurar os problemas do Brasil onde de fato os problemas estão! 

(Desligamento automático do microfone.)  

O SR. HENRIQUE FONTANA - Peço 1 minuto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Agora, não. Deputado. Já vamos começar a Ordem do 

Dia. 

O SR. HENRIQUE FONTANA - Não queria perder o raciocínio. (Pausa.) Obrigado, Sr. 

Presidente. 
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Vamos procurar os problemas onde eles estão no Brasil. Os problemas do Brasil nascem da 

desigualdade "pornográfica" que existe neste País, e não da aposentadoria de quem, depois de 

40 anos de trabalho, vai ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Parem de manipular a opinião pública! 

Vamos debater a sério. 

Candidatos à Presidência da República, apresentem as suas propostas para a Previdência. 

Vamos fazer um debate franco com o povo brasileiro, não com um governo desmoralizado, 

corrupto, que compra votos dia e noite neste Parlamento, primeiro para salvar Temer, 

vergonhosamente, e agora para tentar roubar a Previdência do povo brasileiro. 

Nós vamos resistir, Sr. Presidente, ao lado da maioria do povo brasileiro. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de votação nominal de requerimento de retirada 

de pauta do Projeto de Lei nº 7.391-B, de 2017, sobre a anistia das dívidas e multas referentes 

à cobrança da contribuição do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL 

durante o período de 2011 a 2017. Obstrução pelo PSOL das votações, diante da pressão do 

Governo Michel Temer para a apreciação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Deputadas e Deputados, 

servidores e todos os que acompanham esta sessão, este nosso requerimento, que se soma à 

postura, já deliberada, do PT e do PCdoB, no mínimo, é um requerimento de obstrução dos 

trabalhos. Por quê? Porque o Governo, de maneira ilegítima, quer testar o nosso compromisso 

com a democracia. Como assim? Ele diz, reitera - e só quem não abre sites ou não lê jornais 

impressos, ou não ouve rádio ou não vê televisão ignora - que a partir de depois de amanhã 

quer abrir a discussão das modificações que propõem na Previdência. Eu me recuso a chamar 

de "reforma" porque isso tem um conteúdo positivo. 

Por que isso é um gesto antidemocrático? Porque é algo que mexe com a vida das pessoas, 

mesmo que alguns, que querem enganar a população, digam que mexerá para o bem, com a 

propaganda enganosa que está aí nos horários nobres de TV e rádio. Mexe com a vida da 

população. 
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O compromisso democrático, pelo menos dos que resistiram à ditadura - e há os saudosistas 

da ditadura aqui, mas suponho serem minoria -, é este: só vale debater e votar aquilo que foi 

previamente colocado ao juízo da população no momento adequado, que é a campanha 

eleitoral. 

Será que Michel Temer - Vice de Dilma, aliás, contra quem depois conspirou - falou disso na 

sua campanha de 2014? Nem Aécio, esse que está aí em apuros com as apurações a respeito 

de procedimentos suspeitíssimos, falou nesse nível de desmonte da Previdência pública. 

Ora, como é que nós vamos votar isso? É estelionato eleitoral, para começo de conversa. Em 

segundo lugar, o empresariado está aí, segundo leio em manchete do Estadão, visitando 

Deputados. Será que quer comprar voto também, como o Governo faz? Pois na lista dos 

grandes devedores da Previdência Social - e essa dívida ativa que supera os 400 bilhões 

precisa ser cobrada - estão JBS, empreiteiras, bancos, um sem-número de grandes empresas 

que fazem - entre aspas - "o progresso do Brasil". 

Portanto, essa proposta é espúria, fora de lugar, ilegítima, mas está aí. O Governo insiste na 

pauta. Nós vamos obstruir, vamos bloquear, junto com a população. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Denúncia da organização não governamental Contas Abertas sobre o aumento do número de 

cargos de confiança no Governo Michel Temer em relação ao Governo Dilma Rousseff. 

Declaração de voto contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Deputados, quero aqui acrescentar denúncia que o Movimento Transparência tem feito sobre o 

Governo Federal. O Governo Federal, do ano passado para cá, aumentou 2 mil cargos de 

confiança, 2 mil CCs. E esses CCs são para comprar votos aqui na Câmara dos Deputados. 

Este Governo, que disse que ia reduzir os cargos de confiança, os tem ampliado. 

Outra questão: os empresários que estão com o Governo Federal hoje na conversa sobre a 

reforma da Previdência estão para comprar Deputados para votarem esse crime contra os 

trabalhadores.  

O meu voto é contra a reforma da Previdência.  
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, o Presidente ilegítimo e golpista Michel Temer, do PMDB, garantiu, em 

novembro de 2016, que o seu Governo "cortava na própria carne" ao propor (e aprovar) a 

chamada PEC do Teto de Gastos, que congela gastos por 20 anos em áreas como saúde e 

educação. Contudo, uma ONG mostra que haveria espaço para maior austeridade da máquina 

pública. 

Análise publicada pela organização Contas Abertas mostra que o número de cargos, funções 

de confiança e gratificações aumentou desde que Temer assumiu o País, há cerca de 1 ano e 

meio. Pelo contrário, aumentou o número de cargos em comissão. Mais de 100 mil posições - 

um pouco acima da capacidade do Maracanã (78 mil) - são ocupadas por não concursados, ou 

seja, 2 mil cargos a mais que no Governo Dilma. 

Em setembro do ano passado, uma lei federal extinguiu 10,4 mil cargos de chefia no Governo 

Federal que podiam ser ocupados por qualquer pessoa indicada e os substituiu por 

gratificações que só podem ser dadas a funcionários públicos de carreira, as chamadas 

Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE). 

Contudo, quantitativamente o Governo praticamente só alterou nomes de cargos e funções. Foi 

mais uma falácia desse Governo golpista e ilegítimo, através de cargos e compra de 

Parlamentares da base aliada através de liberação de recursos para tentar aprovar as 

maldades para cima do povo brasileiro.  

Agora, como tiro de misericórdia para tentar aprovar a malfadada reforma da Previdência, já 

que não tem votos no Plenário da Câmara, vai se reunir no dia de hoje com mais de 150 

empresários para que esses "pressionem" seus Parlamentares para a aprovação da reforma. 

Mas, que pressão é essa? Será promessa de liberação de dinheiro para financiamento de 

campanha eleitoral do próximo ano? 

Infelizmente, nossa grande mídia, comprometida com tudo isso, já que apoiou o golpe, não é 

sequer capaz de denunciar essa vergonha escancarada que está ocorrendo em nosso País. 

Estarei aqui até o último minuto de trabalho, neste Plenário, denunciando o que estão fazendo 

ao nosso povo, contra qualquer reforma da Previdência. Nenhum direito a menos ao nosso 

povo trabalhador! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Declaração de voto contrário à proposta de reforma previdenciária. Solicitação aos Deputados 

de rejeição da matéria.  

________________________________________ 

O SR. LAUDIVIO CARVALHO (SD-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, eu gostaria de pedir à base do Governo que tivesse os pés no chão, 

porque, esta semana, provavelmente, se o Governo tiver 308 votos, estaremos discutindo a 

questão da reforma da Previdência. Esse pacote que o Governo mandou é o pacote da morte 

contra o trabalhador, o aposentado, o pensionista. Então que tenhamos juízo e os pés no chão.  

Eu já estou aqui manifestando o meu voto. Eu voto contra a reforma da Previdência da maneira 

que o Governo mandou. Este é o pacote que eu intitulei Pacote da Morte. É um pacote para 

matar o trabalhador. E dessa maneira não pode ser. 

Então, que os Deputados e Deputadas desta Casa tenham muita responsabilidade e coloquem 

a mão na consciência, para não votarem essa reforma do jeito que o Governo mandou. 

Gostaria que fosse divulgado no programa A Voz do Brasil. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição pela Câmara dos Deputados da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. PAULO FOLETTO (PSB-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com 

a experiência que tem na Casa, na condução dos trabalhos, eu gostaria que V.Exa. 

conversasse com o Presidente Rodrigo Maia para tirar a reforma da Previdência da pauta. Ela 

não vai passar! Não vai passar! Está entupindo tudo. Não há quórum para votação nominal. 

Ontem, perdemos a oportunidade de votar várias urgências para vários bons projetos a que 

poderíamos dar andamento no plenário. A Oposição não vai deixar passar essa matéria 

absurda da Previdência. 
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Dou um conselho a V.Exa. para que converse com o Presidente Rodrigo Maia e tire isso do 

foco, para que o Parlamento possa andar e possamos votar aqui matérias interessantes para o 

povo brasileiro. 

A Previdência não vai passar, está obstruindo a pauta e nada vai sair daqui até o final do ano. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa da aprovação de proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. PAUDERNEY AVELINO (DEM-AM. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos prestes a votar a reforma da Previdência. A 

reforma que será votada não é a proposta que veio do Executivo, não é a proposta e o parecer 

que foram votados na Comissão Especial. 

Pela proposta que virá para o Plenário os idosos e as pessoas com deficiência estão 

protegidos, bem como as pessoas que ganham um salário mínimo e as pessoas que trabalham 

na agricultura familiar. As regras para aposentadoria rural e para concessão do Benefício da 

Prestação Continuada - BPC também estão protegidas. A idade mínima prevista nessa reforma 

será de 53 anos para as mulheres e de 55 anos para os homens; vai chegar a 62 anos para as 

mulheres e a 65 anos para os homens daqui a 20 anos, apenas em 2038. 

E por que é necessário votar esta reforma da Previdência? Primeiro, porque o déficit fiscal é 

brutal e crescente. Depois, porque o PT, quando esteve no Governo, foi incapaz de realizar 

uma reforma que contivesse a sangria do gasto público. Houve irresponsabilidade por parte 

daqueles que estavam no Governo, os mesmos que hoje sobem à tribuna da Câmara dos 

Deputados e à do Senado Federal ou que vão para os jornais para mentir descaradamente 

sobre a reforma que se está propondo fazer. 

O PT não teve coragem e competência para fazer essa reforma e também não a fez em função 

dos conchavos, dos conluios. Assim, as contas públicas chegaram agora no ano de 2017 com 

uma dívida que os brasileiros não têm como pagar. 

Está sendo feita essa reforma para se reduzirem privilégios, para se acabar com privilégios. 

Nós vamos aprovar essa reforma não para o Governo do PMDB, não para um partido qualquer; 

nós precisamos aprovar essa reforma para Brasil! É pelo Brasil que nós temos que aprovar 
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essa reforma. Nós precisamos estancar a sangria, nós precisamos consertar as contas 

públicas. Não podemos continuar nos endividando da forma como estamos, a cada ano que 

passa, com déficits aumentando e onerando cada vez mais a população trabalhadora do nosso 

País. 

O que se está propondo é que todos os trabalhadores do Brasil - todos! - tenham o mesmo 

patamar de aposentadoria, ou seja, de 5.300 reais. Aí entra o Deputado, o Senador e o 

servidor público em geral; entram os servidores do Poder Judiciário, os do Ministério Público, 

os do Legislativo. Todos entram na regra do Regime Geral de Previdência Social. E quem 

quiser continuar tendo uma aposentadoria maior, que entre a partir de hoje no FUNPRESP, 

crie um fundo adicional para poupar. 

Não podemos fazer como fez a Grécia, que, por 14 vezes seguidas, teve que cortar a 

aposentadoria dos servidores públicos. Não podemos fazer como Portugal, que chegou a 

cortar 40% das aposentadorias por incapacidade de pagar, de honrar esse compromisso, meu 

caro Deputado Delegado Edson Moreira, que preside esta sessão. No Brasil não vai acontecer 

o que aconteceu com a Grécia e o que aconteceu com Portugal, que hoje já deram a volta por 

cima. 

A dívida pública nominal brasileira está chegando a 9% do PIB. Nós não podemos aguentar 

tamanha dívida à custa do sacrifício e do esforço dos brasileiros. Precisamos, pois, aprovar 

essa reforma. 

Precisamos consertar o Brasil do desastre que foi o legado deixado pelo Partido dos 

Trabalhadores, que, por incompetência, gerou esse caos na economia: 14 milhões de 

desempregados, juros altíssimos, dívida que já passa dos 75% do PIB. Esse é o Brasil que o 

PT legou aos brasileiros, além da roubalheira desenfreada que tomou conta das empresas 

estatais e de todo o Estado brasileiro. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, tenham paciência, porque nós vamos ter que aprovar a 

reforma da Previdência, uma vez que o Governo petista nos deixou esse legado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Apoio à mobilização do movimento sindical brasileiro contra a proposta de reforma da 

Previdência Social.  
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________________________________________ 

O SR. HEITOR SCHUCH (PSB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

colegas Deputados e Deputadas, eu queria fazer um registro rápido, de 1 minuto, de felicitação 

e solidariedade ao movimento sindical brasileiro. Os sindicalistas agem nos aeroportos, nas 

ruas, no Congresso Nacional. São trabalhadores urbanos e rurais, são da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG-RS e de sindicados. 

Eles estão caminhando pelos gabinetes e distribuindo uma carta explicativa, que mostra que 

mais uma vez nós fomos enganados pela propaganda do Governo, que diz que a reforma da 

Previdência para os rurais não mudaria nada. Muda tudo! Muda a partir do momento em que 

escrevem lá que o agricultor precisa ter 180 contribuições mensais. Isso é para arrancar a 

aposentadoria dos homens e das mulheres do campo, que estão produzindo o pão nosso de 

cada dia para alimentar o povo brasileiro. 

Portanto, registro minha solidariedade ao movimento sindical dos trabalhadores rurais e ao dos 

trabalhadores urbanos por mais essa mobilização. A confiança cresce a cada momento no 

sentido de que nós seremos vitoriosos nessa grande luta. 

Parabéns! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações pelo PSB contra a inclusão na pauta da proposta de reforma 

previdenciária. Orientação de bancada para votação de requerimento de votação nominal de 

requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 7.391-B, de 2017, sobre a anistia das 

dívidas e multas referentes à cobrança da contribuição do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural - FUNRURAL durante o período de 2011 a 2017.  

________________________________________ 

O SR. CÉSAR MESSIAS (PSB-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

PSB está em obstrução para não votar a reforma da Previdência. Mas esta matéria é boa. 

Então, já que nós atingimos o quórum para votação, o PSB muda para "não". 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 

390.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 12/12/2017-15:48 

Publ.: DCD - 12/13/2017 - 237 MARIA DO ROSÁRIO-PT -RS 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Conclamação aos Deputados de rejeição da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, o tema mais importante para o Brasil nesses dias é o que trata de 

barrar a reforma da Previdência. 

Não há brasileiro, brasileira, trabalhador, trabalhadora do Brasil que esteja tranquilo enquanto 

negociatas e banquetes acontecem no Palácio do Planalto, nos palácios que Temer ocupa, nos 

hotéis de luxo em Brasília. 

E aqui, na Câmara dos Deputados, algumas camponesas e o Frei Sergio Görgen fazem uma 

greve de fome para alertar o Brasil da violência que está em curso. 

O Governo mente nas propagandas dizendo que a previdência do trabalhador e da 

trabalhadora não será afetada. Vejam o que pode ocorrer se for aprovada a reforma. Por 

exemplo, as mulheres, que são ainda mais penalizadas, sairão de imediato de 30 anos para 40 

anos de contribuição. E as professoras, sobretudo as da educação básica, que com 25 anos de 

contribuição têm direito de buscar o benefício da aposentadoria se estiverem em sala de aula, 

sairão de 25 anos para 40 anos de contribuição. Se faltar 1 mês para a aposentadoria, uma 

professora que trabalhou 24 anos e 11 meses terá que pular desses 24 anos e 11 meses para 

40 anos de contribuição. 

Eu estou falando sim das professoras dos seus filhos e filhas. Eu estou falando de pessoas que 

cuidam da educação brasileira apesar de os governos a estarem abandonando. Eu estou 

falando de você também, da senhora e do senhor, do trabalhador e da trabalhadora rural. O 

homem terá que ter no mínimo 65 anos de idade; a mulher, 62 anos de idade. Eu estou falando 

das pensionistas, que também perderão. Eu estou falando de brasileiros e de brasileiras que 

pagam a conta ao longo de uma vida inteira de trabalho e estão sendo roubados, mais uma 

vez, às vésperas do Natal pelo Governo Temer. 

Deputados e Deputadas, não participem desse estelionato. Não se curvem à vontade de quem 

não tem legitimidade. Não participem de mais um golpe - e V.Exas. já participaram de tantos 

contra a democracia e contra a legislação trabalhista. Não aprovem a reforma da Previdência! 

Em nome do povo brasileiro, não aprovem, não votem, obstruam! 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de mobilização contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Orçamento para 2018 prevê uma renúncia de 283 bilhões de reais para beneficiar empresas e 

bancos, quase o dobro do que alegam do déficit da Previdência para 2016. É bom frisar: as 

renúncias de receitas aumentaram de 3,4% do Produto Interno Bruto em 2006, para 4,3% do 

Produto Interno Bruto em 2016. 

No mesmo período, as despesas com pessoal da União caíram de 4,4% do Produto Interno 

Bruto para 4,1% do Produto Interno Bruto. 

O montante de gasto com a dívida pública foi de 752 bilhões em 2016, ou seja, 600% maior do 

que o alegado do déficit da Previdência em 2016. 

A Medida Provisória nº 795, de 2017, que está sendo votada neste momento no Senado, vai 

dar isenção fiscal de 980 bilhões para as petroleiras até 2040. 

A renúncia da receita favorecendo a empresários e a banqueiros somou 3,5 trilhões, de 2003 a 

2016. Esses dados estão disponíveis para qualquer brasileiro, e isso evidencia que este 

Plenário é o céu para os banqueiros e quer se constituir o inferno para trabalhadores e 

trabalhadoras brasileiras. 

Então, no momento em que o Plenário do Congresso Nacional está dando isenções de 980 

bilhões para as petroleiras, este Congresso não tem moral para vir aqui querer impor um 

sacrifício à maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileira, enfiando goela abaixo uma 

reforma da Previdência que restringe direitos e diminui aposentadoria, mais uma vez, para 

beneficiar o sistema financeiro, que quer abocanhar o mercado da previdência privada no 

Brasil. 

Por isso, nós precisamos nos mobilizar e dizer "não" a essa reforma, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Expectativa de rejeição pela Casa da proposta de reforma da Previdência. Baixa aprovação do 

Congresso Nacional pela população brasileira, de acordo com pesquisa de opinião pública 

realizada pelo Instituto Datafolha.  

________________________________________ 

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

Sras. e Srs. Deputados, eu estou vendo os movimentos aqui em razão dessa reforma da 

Previdência Social. Eu acho que quem deve ser reformado é o Congresso Nacional, é a Casa 

do Povo, com tanta gente irresponsável que faz uma reforma trabalhista como essa, que acaba 

com a CLT. Eu fui advogado trabalhista, e fico triste em ver essa reforma trabalhista.  

E a reforma da Previdência, por que não se discute com os sindicatos, com os aposentados, 

com as associações? Não podemos aceitar isso.  

Eu acho que deve haver aqui um grande movimento para que nós derrubemos essa proposta 

do Governo de reforma da Previdência e de outras reformas que o Governo queira fazer.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quem carece de reforma hoje é a Casa do Povo 

brasileiro. 

O Congresso Nacional chegou a uma marca histórica. Infelizmente é uma marca que 

envergonha a todos os que dedicaram suas vidas ao ato de fazer política. Não temos nada a 

comemorar neste Natal. Sinto-me envergonhado por fazer parte deste time. Nos meus 50 anos 

de vida pública e 35 de mandato, nunca passei por isso. Refiro-me, queridos pares, à pesquisa 

do Datafolha do dia 6 de dezembro, que deu ao Congresso Nacional a pior nota de toda a sua 

existência. Apenas 5% da população brasileira aprova o Congresso Nacional.  

A que se deve isso? Será que é porque aprovaram a reforma trabalhista que retirou direitos 

dos trabalhadores? Será que é porque estão tentando aprovar uma reforma da Previdência 

Social que retirará direitos dos aposentados e dos trabalhadores que não foram convidados 

para discussões exaustivas dessa proposta com os sindicatos, com as federações, com as 

confederações? 
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Ou será porque, como disse o juiz Sergio Moro, estão querendo derrubar as condenações e 

prisões em segunda instância? Ou será porque muitos que estão me ouvindo ou me vendo 

agora respondem a processos na Justiça, pelos mais diversos motivos?  

Segundo o site Congresso em Foco, são 179 os Parlamentares que têm pendências criminais 

no Supremo Tribunal Federal, e este número pode ser maior. 

O povo brasileiro, e somente o povo brasileiro, tem a oportunidade de mudar isso. É no voto!  

Quero me dirigir a vocês homens, mulheres e jovens do nosso Brasil. Olhem bem seus 

candidatos, vejam nas mídias sociais como eles votaram e se estão respondendo a processos 

na Justiça, se estão envolvidos em falcatruas. Só votem em candidatos corretos e 

comprometidos com a justiça social.  

Para finalizar, quero me dirigir aos meus colegas Parlamentares. Vamos enterrar esta 

famigerada reforma da Previdência Social que querem a todo custo nos enfiar goela abaixo! 

Votem "não"! 

Concluo este discurso, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, lamentando fazer 

este desabafo, mas entendo ser necessário, porque ainda é tempo de se promover uma 

grande reforma nesta Casa que é de todos os brasileiros. 

 

________________________________________ 
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Apoio à luta das organizações de trabalhadores contra a proposta de reforma da Previdência 

Social. Solidariedade da bancada do PT à realização de greve de fome por companheiros 

contrários à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dividirei o 

meu tempo com o nosso querido companheiro Deputado Afonso Florence. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós gostaríamos de levar a nossa mais alta 

solidariedade a todas as organizações da classe trabalhadora que vêm travando lutas, fazendo 

mobilizações, vigílias e greves de fome para impedir mais esse perigo contra a nossa 

Constituição e contra o povo brasileiro que é a reforma da Previdência. 
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Nós queremos levar a nossa mais alta solidariedade e reconhecimento, em nome da nossa 

bancada e de todos os lutadores e lutadoras, ao grande companheiro Frei Sérgio, que hoje 

completa 8 dias de greve de fome aqui na Câmara dos Deputados e, durante o final de 

semana, na Federação Nacional dos Jornalistas de Brasília. 

Queremos dar o nosso testemunho de reconhecimento aos sete companheiros que se 

encontram nesta Casa em greve de fome: Josi Costa, do Piauí; Frei Sérgio, do Rio Grande do 

Sul; Leila Denise, de Rondônia; Fábio Tinga, do Distrito Federal; Rosa Job, do Rio Grande do 

Sul; Simoneide de Jesus, do Piauí; e Rosângela Piovizani, do Distrito Federal. 

Também queremos levar a nossa solidariedade aos companheiros da Via Campesina, em 

Santa Catarina, que iniciaram a greve de fome: a companheira Justina, do Movimento de 

Mulheres Camponesas, e o companheiro Wilson Santin, militante, fundador do nosso partido e 

membro da Via Campesina e do MST. 

Em Sergipe, desde ontem, quatro companheiros e companheiras iniciaram a greve de fome e 

continuam na Assembleia Legislativa de Sergipe para cobrar dos Parlamentares desta Casa 

uma postura contra a reforma da Previdência. 

O Governo, quando deu o golpe, quando construiu a conspiração nascida de Aécio Neves com 

Eduardo Cunha e Michel Temer, fez, neste plenário, aquele discurso, com o apoio da grande 

mídia, de que, ao tirar a Presidenta Dilma, tudo iria melhorar e o Brasil viraria o paraíso. 

O Bom Dia Brasil, o boa tarde e o boa noite da Rede Globo e da grande mídia faziam coro com 

a voz de Eduardo Cunha, de Aécio Neves e da Oposição.  

Passou-se o golpe, rasgada a Constituição e retirada a Presidenta Dilma, iniciam-se os golpes 

verdadeiros, que foram denunciados pela Presidenta e pela Oposição nesta Casa. Veio a 

reforma trabalhista, a PEC dos Gastos, a terceirização, tudo para modernizar, gerar emprego e 

melhorar o Brasil. Agora, é mais uma cantiga: a reforma da Previdência. 

Na semana passada aprovou-se aqui - hoje se aprova no Senado - o valor de 1 trilhão de reais 

em impostos que o Governo deixará de receber para isenção das multinacionais de petróleo e 

gás enquanto o povo brasileiro paga o gás a 100 reais. Mas para resolver o problema do Brasil, 

a cantiga dos 150 da FIESP, neste momento, no Palácio e dentro desta Casa, é a reforma da 

Previdência.  

Isso é uma vergonha! Isso é um ataque à democracia, à nossa Constituição e ao povo 

brasileiro. A reforma da Previdência só interessa aos bancos e aos Congressistas que são 

financiados pelos empresários, ou que são empresários, ou que são financiados pelos bancos.  

Mais de 80 entidades denunciam que esta reforma tem o dedo dos bancos privados, tem o 

dedo da iniciativa privada, tem o dedo da conspiração do golpe. Por isso, houve a greve de 

fome, iniciada há 8 dias, dentro desta Casa. Daqui a pouco, o Presidente desta Casa receberá 

os sete companheiros que dizem que paralisarão a greve mediante o anúncio de que a reforma 

da Previdência não estará na pauta. 

Portanto, muita mobilização, muita luta de toda a classe trabalhadora, das centrais sindicais, 

dos movimentos sociais e da CONTAG, para que nós possamos barrar esta reforma contra o 

povo brasileiro! 

 

________________________________________ 
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Solidariedade a militantes do Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA e Via Campesina 

em greve de fome. Posicionamento contrário à obstrução da votação do Projeto de Lei nº 

7.391, de 2017, sobre a anistia das dívidas e multas referentes à cobrança da contribuição do 

Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL durante o período de 2011 a 2017.  

________________________________________ 

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero agradecer ao Deputado João Daniel, por ter dividido o 

tempo da Liderança do PT, e ao Líder Carlos Zarattini. Também manifesto minha solidariedade 

aos companheiros e companheiras do Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA e Via 

Campesina que estão fazendo greve de fome. 

Sr. Presidente, estou vindo me pronunciar em relação à obstrução ao requerimento de retirada 

de pauta do Projeto de Lei nº 7.391, de 2017. Na semana passada, nós aprovamos o texto do 

PL, com o voto contrário da Oposição, apesar de no PL haver uma série de artigos que tratam 

da renegociação de dívidas da agricultura familiar no Nordeste. Posterga-se o prazo de adesão 

à Lei nº 13.340, de 31 de dezembro de 2017 para 31 de dezembro de 2018, e nacionalizam-se 

todos os pequenos agricultores da agricultura familiar, cooperativas e associações do Brasil, 

que também poderão aderir a ela, ao permitir a renegociação do CPR da CONAB, do PAA e de 

uma série de contratos e de linhas de créditos com os agentes financeiros estaduais. 

Naquela oportunidade eu defendi que não houvesse veto. Por um acordo com a Deputada 

Tereza Cristina e com uma série de Parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, 

houve a possibilidade de nós votarmos contra o texto, destacarmos os artigos do FUNRURAL 

que desoneram o setor empresarial, que reduzem a alíquota, que reduzem as contribuições 

patronais para a rubrica da seguridade, para a saúde, para a assistência social e para a 

Previdência Social.  

A nossa posição ali tem coerência com a nossa posição contrária à reforma da Previdência. 

Vale registrar: a Deputada Tereza Cristina e os Deputados da Frente Parlamentar da 

Agropecuária se comprometeram conosco a, nos itens da reforma da Previdência que retiram 

direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, votar contra. 

Portanto, apesar de o meu partido até o momento participar do kit obstrução, eu votei "não", 

votei contra a obstrução, votei pela continuidade da discussão mais célere possível. O acordo 

feito para votar o PL 7.391 não impede a obstrução política da reforma da Previdência. O 

Presidente Rodrigo Maia não precisava ter jogado para esta semana os destaques. Eu 

trabalhei no plenário para nós votarmos os destaques na semana passada. Vou trabalhar para 
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manter a obstrução à reforma da Previdência e a outros itens, mas, quanto ao PL 7.391, 

considerem que nós não devemos levar essa obstrução às últimas consequências. Devemos 

votar os destaques. Há um acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a 

Deputada Tereza Cristina, com o Deputado Valdir Colatto, que está aqui presente, com o 

Deputado Luis Carlos Heinze, com o Deputado Zé Silva, que vi há pouco no plenário. Vi 

também vários outros Parlamentares que negociaram conosco. 

Nós temos que manter o acordo. Vou trabalhar nesse sentido. Vamos fazer a votação nominal 

dos destaques. Se nós ganharmos, ganhamos. Se tivermos perdido, segue o projeto para o 

Senado; vamos para a obstrução da Previdência. Mas vamos garantir a renegociação de 1,5 

milhão de contratos da agricultura familiar que hoje estão inadimplentes. Os agricultores estão 

enfrentando várias intempéries, com seca no Nordeste, chuva em excesso no Norte, granizo e 

geada no Sul. A agricultura familiar e as cooperativas ligadas à reforma agrária precisam dessa 

renegociação de dívidas. 

Por isso, o acordo que eu fiz, vou mantê-lo. Vou trabalhar para que não haja um kit obstrução 

que impeça a votação do PL 7.391. Como eu sei que é isso o que está em discussão aqui, fiz 

este pronunciamento. Faço questão de agradecer ao Deputado João Daniel e ao Líder Carlos 

Zarattini, que me permitiram usar o tempo da Liderança para esclarecer a minha posição. Vou 

agora participar de uma reunião da coordenação da bancada para discutir o tema com o meu 

Líder, e, se possível, nós conseguiremos a votação do PL. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Afonso Florence, parabéns pela posição de 

V.Exa., realmente muito democrática. Eu acho que tem hora certa para fazer obstrução. Mas 

esse acordo é importante para o agricultor. 

Vou conceder a palavra ao Deputado Abel Mesquita Jr., por 3 minutos. Enquanto S.Exa. se 

dirige à tribuna, concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto. 

 

________________________________________ 
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Questionamento à Presidência sobre a convocação de Deputados ao plenário para garantia de 

quórum nas votações. Caráter regimental da obstrução das votações pela Oposição. 

Solicitação à Presidência de fornecimento de colchonetes para agricultores em greve de fome 

nas dependências da Câmara dos Deputados. 
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________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu gostaria de dialogar com V.Exa., porque, de fato, nós estamos, sim, num movimento de 

obstrução. 

O Governo quer votar uma antirreforma da Previdência que vai reduzir a aposentadoria de 

trabalhadores que estão às vésperas de se aposentar, por exemplo, com 2 mil reais, 2.500 

reais, em 30%, 40%. Isso não é combater privilégio em lugar nenhum do mundo. 

Agora, eu quero conversar com V.Exa. sobre uma questão regimental. 

V.Exa. não pode dizer para a Oposição que ela tem que dar presença para garantir o quórum 

de abertura da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Todos os Parlamentares. Eu não falei para V.Exas., 

Deputado. 

O SR. HENRIQUE FONTANA - Mas eu falo pela Oposição. 

Quando o Governo conseguir os 257 presentes... Se o Governo não tem nem 257 para abrir a 

sessão, que dirá os 308 para votar. A questão mesmo é que o Governo está... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputado, eu respondi a uma questão de ordem, que foi 

feita há uns meses, sobre a obstrução de votação. 

O então Presidente, Deputado Eduardo Cunha, tinha decidido que mesmo os Deputados de 

partidos em obstrução tinham que registrar obstrução no painel para garantir o efeito 

administrativo da sua presença. Eu modifiquei esse entendimento, dizendo que valia a 

presença na sessão. A partir daí, se o partido estivesse em obstrução, valeria a posição 

partidária. 

Portanto, eu flexibilizei, porque acho, como V.Exa., que a obrigação, nas votações, de garantir 

o quórum é da base do Governo. 

Continuo com a mesma posição. Agora, a presença na sessão é responsabilidade de todos. 

A partir da primeira votação, do primeiro requerimento - quando V.Exa. apresenta o 

requerimento, pede verificação e entra em obstrução -, a responsabilidade é da base do 

Governo, e V.Exa. tem razão a esse respeito. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Mas, Sr. Presidente, a abertura da Ordem do Dia depende do 

quórum. 

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, eu faço questão de reconhecer esta atitude 

regimental de V.Exa., que, de fato, corrigiu democraticamente - e eu quero dizer da tribuna - o 

que era um ataque absurdo e antirregimental do ex-Presidente; ou seja, que a obstrução pode 

ser feita pela Oposição com a presença garantida. 

Eu entendo que a própria presença na sessão... Todos sabem que eu estou na Casa, e eu não 

estou marcando presença porque não quero que a sessão seja aberta, porque eu não quero 

que o Governo vote esta antirreforma da Previdência. 

Nós temos 7 agricultores em greve de fome - estão no oitavo dia alguns deles; Frei Sérgio, 

inclusive, e algumas agricultoras. Eu falei com o médico que os está acompanhando - que, 
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aliás, é um grande amigo e conhecido meu, colega de profissão -, e eles solicitam, Presidente, 

que seja permitida a instalação de colchonetes, para que esses que, num ato corajoso, 

extremo, optam por uma greve de fome para defender a Previdência pública do nosso País, 

possam ficar na melhor posição, a fim de ter sua saúde preservada. 

Então, eu quero pedir a V.Exa. para liberar os colchonetes, a fim de que essas pessoas 

possam ficar deitadas no local onde estão fazendo o protesto. Esse pedido partiu do Dr. 

Ronald, que é o médico que está acompanhando todos eles, Presidente. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Questão de ordem baseada no art. 82, § 6º. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Apenas um minuto, porque estou respondendo ao 

Deputado Henrique Fontana. 

Como os manifestantes - que, de forma legítima, podem fazer a sua manifestação - estão 

cumprindo o meu pedido e estão se retirando quando o expediente acaba na Casa, eu vou 

pedir para a Segurança acompanhá-los e ver o que pode ser feito para que durante o período 

de trabalho nosso eles tenham o direito democrático de fazer a sua manifestação. 

Apenas acho que a greve de fome não é a melhor atitude, mas eu respeito cada pessoa. 

Como já há um médico acompanhando essas pessoas, pode contar que nós vamos dialogar e 

ver de que forma podemos respeitar o direito democrático da manifestação de cada um. 

Com a palavra a Deputada Jandira Feghali, para uma questão de ordem. 

 

________________________________________ 
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Atuação do Governo Michel Temer em favor da votação da reforma da Previdência. Apoio a 

projeto de lei de interesse dos agentes lotéricos. Defesa de rejeição do veto presidencial 

relativo à concessão de porte de arma a agentes de trânsito. 

________________________________________ 

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

Deputados, brasileiros que nos acompanham, o Brasil é o país em que a banana está comendo 

o macaco, o rabo está correndo atrás do cachorro, e o investigador é tido como subversivo, 

como alguém que subverte a ordem pública. 
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O novo coordenador da votação sobre a reforma da Previdência, o Deputado Carlos Marun, 

anunciou uma denúncia no sentido de que Rodrigo Janot seja preso, por subverter a ordem 

pública ao denunciar crimes praticados pela JBS, por Michel Temer e pela ORCRIM, como é 

denominada. Um absurdo! 

Esta Casa, que está neste vaivém porque o Governo tenta comprar de todas as formas 40, 50 

Deputados para votar essa farsa da Previdência, não está pautando nada, está criando uma 

obstrução que está atrapalhando muitos segmentos importantes da população. 

Por exemplo, estão aqui os humildes e coitados lotéricos de todo o País dizendo o seguinte: 

"Câmara dos Deputados, um pouco de vergonha na cara!" (Palmas nas galerias.) 

O que acontece com os lotéricos no nosso País hoje só ficará pior se derrogarem uma parte da 

Lei Áurea e eles passarem a ser escravizados. Fazem o serviço de banco, não têm a menor 

garantia, ficam com muito dinheiro em espécie, são assaltados e são desconsiderados e 

escravizados pela Caixa! 

Estão aqui também, de forma ordeira, mas firme, os agentes de trânsito de todo o País. 

Esperam a sessão do Congresso Nacional - vamos precisar da Câmara e do Senado e ver se o 

nosso voto vale -, em que vai ser apreciada a questão do porte de arma dos agentes de 

trânsito, que é facultativo, não é obrigatório! (Palmas nas galerias.) 

A Câmara e o Senado votaram a matéria, mas Michel Temer, para atender a algumas pessoas 

que têm pouco interesse na segurança da sociedade, que não estão compromissadas com a 

segurança dos agentes de trânsito, acabou por vetá-la. 

Não ao Veto nº 38! Vamos pressionar! Câmara e Senado, vamos derrubá-lo hoje! (Palmas nas 

galerias.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, está 

se falando alguma novidade aqui? Isso não é novidade. Estamos cansados de falar disso ao 

microfone.  

Estamos cansados de falar ao microfone, por exemplo, que na votação da reforma da 

Previdência, que o Presidente da Câmara quer colocar a todo custo, estas galerias tinham que 

ser abertas para o povo todo poder acompanhar a votação, mas até hoje não se deu uma 

resposta positiva nesse sentido. 

Todos que estão aqui sabem que este processo de entrada e saída na Casa tem uma relação 

direta com a pauta colocada na agenda pela Presidência. Nós, não! A bancada do PSOL 

defende, inclusive naqueles projetos em que possa haver uma posição contrária, que as 

galerias estejam cheias, que as pessoas possam estar aqui presentes, acompanhando as 

votações. (Palmas nas galerias.) Esta é a nossa posição e vai continuar sendo.  

Agora, Sras. e Srs. Parlamentares da base do Governo de Michel Temer, V.Exas. nem fingem 

mais. Estão falando que tem que ser votada de qualquer maneira essa reforma da Previdência, 

exigindo dos brasileiros 40 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral - 

essa é a exigência. 

Senhoras e senhores que estão acompanhando esta sessão, agora, este projeto que está 

sendo votado no plenário isenta em bilhões de reais os grandes proprietários de terra do Brasil 

com dívidas - adivinhem - previdenciárias. E o povo brasileiro tem que aguentar, tem que 

aceitar em casa, como se absolutamente nada estivesse acontecendo.  

Está voltando do Senado Federal uma medida provisória que faz a renúncia, por um período de 

25 anos, de 1 trilhão de reais das petroleiras internacionais, incluindo a D. Shell. Mas o 

problema é a Previdência! São aqueles que ganham menos de 1 salário mínimo! E V.Exas. 

querem exigir que aqueles que estão no trabalho intermitente tenham que contribuir com 8%.  

Este é o motivo da nossa obstrução: a hipocrisia está consagrada neste plenário. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de destaque para votação em separado 

do art. 8º do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 7.391, de 2017, sobre a anistia das 
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dívidas e multas referentes à cobrança da contribuição do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural - FUNRURAL durante o período de 2011 a 2017.  

________________________________________ 

O SR. SILAS FREIRE (PODE-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 

Podemos entende que, ao enfrentar essa reforma da Previdência - o pequeno agricultor, o 

homem do campo lá do meu Estado do Piauí, que às vezes planta apenas a macaxeira e que 

perde toda a plantação, vai ter que contribuir agora nesse novo modelo de previdência 

proposto pelo Governo -, faremos o encontro de contas com os ricos, com os barões, com os 

costas largas deste País. Isso é inadmissível! O Podemos jamais pode concordar com isso. Há, 

sim, os mais diversos tipos de pressão para se conquistar votos favoráveis à reforma da 

Previdência, até alegando privilégios, ou supostos privilégios de Deputado. Acho que o 

brasileiro não merece isso, e o brasileiro não vai ter isso.  

Por isso, o Podemos também votas "não".  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações pelo PT em face de anúncio de inclusão na pauta da Casa da 

proposta de reforma previdenciária do Governo Federal.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido 

dos Trabalhadores, a partir deste momento, também vai entrar em obstrução total. Só vai retirar 

a obstrução se for retirado de pauta o tema da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de rejeição pela Casa da proposta de reforma da Previdência. 

________________________________________ 

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

eu compreendo que esta Casa tem os Deputados que votam por convicção, outros que votam 

por corporativismo, outros que votam por ideologia, mas todos nós votamos e temos o poder e 

a autoridade de decidir o nosso voto. 

É impossível que nós possamos votar uma reforma da Previdência que, além de acabar com 

os benefícios, tira a esperança de aposentadoria das pessoas neste País. Mas nós precisamos 

prestar atenção no que temos que conversar com os trabalhadores e trabalhadoras nas ruas.  

Estão nos interrogando e dizendo que cada Parlamentar que votar a favor da reforma da 

Previdência vai ganhar cinco ambulâncias para serem distribuídas nos Municípios. Agora 

imagine aqueles que não vão ganhar ambulância, aqueles que estão defendendo o povo e que 

sabem perfeitamente que esse Governo está isentando em bilhões de reais em impostos as 

empresas estrangeiras. Agora mesmo, o Senado acaba de votar quase que um perdão de mais 

de 980 milhões de reais em dívidas.  

Como nós vamos explicar que a Previdência é deficitária, se o Governo está dando dinheiro, 

isentando tributos das empresas? Como é que vamos explicar? 

Eu vou ter que dizer para as pessoas que eu não estou ganhando ambulância nenhuma e vou 

votar na reforma da Previdência. Acredito que a maioria desta Casa não votará a favor da 

reforma da Previdência, porque a maioria desta Casa está do lado do povo. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Participação do orador em comitiva do Governador Rui Costa na solenidade de inauguração de 

policlínica regional no Município de Irecê, Estado da Bahia. Anúncio da inauguração do 

Hospital Regional Costa do Cacau no Município de Ilhéus, Estado da Bahia. Investimentos em 

saúde pública pelo Governo baiano. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria 

registrar que, na sexta-feira passada, estivemos no Município de Irecê com o Governador Rui 

Costa inaugurando uma grande policlínica regional. Quero parabenizar o Prefeito, nosso 

companheiro, Elmo Vaz. No sábado, participamos de mais inaugurações com o Governador 

Rui Costa, em Macaúbas - reforma do hospital, inauguração da UPA. 

Estamos mostrando, na Bahia, Presidente, que, enquanto o Governo golpista e corrupto de 

Temer quer destruir a Previdência, corta o orçamento da saúde, corta os investimentos, na 

Bahia estamos superando a crise, fazendo investimento público, inaugurando novos serviços, 

inaugurando obras para a população, levando recursos para a saúde. 

Nesta semana há mais. Sexta-feira, em Ilhéus, e quero convidá-lo, haverá a inauguração do 

Hospital Regional Costa do Cacau. É um imenso hospital regional que, como Secretário, tive a 

oportunidade de começar o projeto e captar os recursos. Estaremos lá com o Governador Rui 

Costa para essa inauguração. 

Presidente, se a Bahia pode manter investimentos, inaugurar serviços e gerar emprego, por 

que o Brasil inteiro tem que ir na contramão, destruindo a Previdência, destruindo o orçamento 

público? 

Fora, Temer! Fora, Governo golpista! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

389.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 12/12/2017-13:32 

Publ.: DCD - 12/13/2017 - 159 NELSON PELLEGRINO-PT -BA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posse no Conselho Nacional de Justiça do Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 

do Estado da Bahia Valtércio Ronaldo de Oliveira. Expectativa de rejeição pela Casa da 

proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 
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O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

quero fazer o registro de que hoje tomou posse no Conselho Nacional de Justiça - CNJ o 

Desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia.  

O Desembargador Valtércio tem uma longa folha de serviços prestados ao Judiciário. Esteve 

hoje no CNJ para tomar posse, e eu queria homenageá-lo. Tenho certeza de que o CNJ será 

engrandecido com a presença desse ilustre magistrado. 

Eu também queria voltar ao assunto das reformas - e a reforma trabalhista tem a ver com o 

próprio Desembargador -, particularmente da infeliz reforma previdenciária, que vai retirar a 

aposentadoria dos brasileiros. 

É sempre bom lembrar que essa reforma pode elevar a idade mínima para 70 anos no futuro! 

Porque, com o aumento da expectativa de vida, vai também aumentar a idade mínima, que 

poderá chegar a 70 anos. Isso é muito cruel para os brasileiros, que não vão se aposentar 

porque não vão conseguir reunir 25 anos de contribuição, e muito menos 40 anos, para se 

aposentarem de forma integral. 

Então, nós vamos derrotar no plenário essa reforma. A turma está jogando para a torcida, 

porque sabe que não conta com 308 Deputados nesta Casa para votar essa reforma. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contrariedade do orador à proposta de reforma previdenciária. Participação do orador em 

comemorações natalinas no Município de Laranjal da Terra, Estado do Espírito Santo. 

Investimentos públicos na municipalidade capixaba com recursos orçamentários de emenda 

parlamentar do orador.  

________________________________________ 

O SR. GIVALDO VIEIRA (PT-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, a proposta da reforma da Previdência apresentada pelo Governo ilegítimo 

Temer é uma proposta injusta e vai prejudicar o Brasil. 

Enquanto este Governo libera grandes empresas e os ricos deste País de pagar impostos, de 

pagar as suas dívidas, faz parcelamentos presenteando a parte mais abastada da população, 
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quer fazer pesar sobre o povo mais simples esta penalização, fazendo sofrer aquele que 

depende da Previdência Social para a sobrevivência mínima e justa. 

Vou votar contra a reforma da Previdência, porque a considero uma proposta ruim e injusta 

para o povo brasileiro. 

Solidarizo-me com aqueles que hoje fazem greve de fome e colocam sua vida em risco, 

protestando em nome do povo brasileiro, para impedir essa proposta tão nefasta. 

Sr. Presidente, quero também falar que estive no meu Município natal, Laranja da Terra, minha 

querida cidade. Lá pude participar das comemorações de Natal com a apresentação da Banda 

de Música da Polícia Militar do Espírito Santo. Foi uma noite emocionante de domingo. 

Nessa oportunidade, pude fazer a entrega de uma retroescavadeira nova ao Município, por 

meio de uma emenda que nós encaminhamos para aquela cidade, para ajudar a combater a 

seca. 

Quero anunciar os demais investimentos: um micro-ônibus, para atender à terceira idade; uma 

ambulância semi-UTI, para atender à população; um trator, para apoiar a atividade agrícola dos 

pequenos agricultores. São investimentos que já passam de 700 mil reais. 

Eu também gostaria de anunciar para 2019 a construção de uma quadra de esportes na 

comunidade de Alto Joatuba. 

Nesta manhã de terça-feira, tivemos mais uma belíssima notícia: o Governo do Estado do 

Espírito Santo, ao qual cumprimento pela decisão acertada, decidiu fazer a obra asfáltica do 

trecho que liga o Distrito de Sobreiro até o centro de Laranja da Terra. Trata-se de um projeto 

de 12 quilômetros, confeccionado pelo Governo do Estado, quando eu ainda era Vice-

Governador do Estado e pude participar da construção dessa importante obra. 

Meu pai, que é um pequeno construtor, sempre disse que uma obra se faz a muitas mãos. Eu 

tenho a alegria de poder ter participado da feitura desse projeto, que antes era um projeto 

simples de um caminho de campo, para atender às demandas de uma pavimentação voltada 

para a área agrícola, e hoje é uma rodovia que será construída em benefício da nossa cidade. 

Eu fico muito feliz por isso. 

Cumprimento a querida Laranja da Terra. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Sumário 

Resultado de audiência pública realizada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização destinada ao debate sobre o déficit na Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

uma comunicação: acabou há pouco, na Comissão Mista de Orçamento, uma audiência 

pública sobre déficit da Previdência muito bem presidida pelo Deputado Domingos Sávio, do 

PSDB. 

Lá estava o Presidente da ANFIP, que reconheceu - alô, Deputados! -, nessa audiência, que 

houve déficit de 57 bilhões de reais no ano passado, segundo cálculo deles que deixa de fora 

os servidores públicos. 

Então, a ANFIP reconheceu o déficit de 57 bilhões de reais, pelo cálculo deles. Eles também 

estão reconhecendo que o buraco é enorme. É enorme, e temos que fazer a reforma. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Saudações aos agentes comunitários de saúde presentes na Casa. Solidariedade aos 

trabalhadores em greve de fome como protesto contra a proposta de reforma previdenciária. 

Denúncia de presença de empresários no recinto do plenário. 

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde que 

nos visitam neste momento, reivindicando aqui os seus direitos, porque eles são fundamentais 

para o atendimento do povo brasileiro na ponta do Sistema Único de Saúde. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer ao mesmo tempo, em consideração a essas trabalhadoras 

e trabalhadores, um registro muito solidário aos seis trabalhadores e trabalhadoras, pequenos 

agricultores, que estão aqui no corredor da Taquigrafia em greve de fome. Junto com eles, 

muitos trabalhadores e trabalhadoras, em vários Estados do Brasil, também entram em greve 
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de fome. Já temos notícias de greve de fome no Piauí, em Sergipe, no Rio Grande do Sul, em 

Santa Catarina e em vários outros Estados.  

Essas pessoas, neste momento, de forma muito concreta, colocam suas vidas em risco - até 

porque alguns já estão há 8 dias -, e isso simboliza a revolta, a indignação, o protesto contra a 

proposta de reforma da Previdência que chega a esta Casa. 

Alerto todos que estão aí em cima, nas galerias, e as mulheres trabalhadoras que, com esta 

reforma da Previdência, nenhum de vocês vai se aposentar - ninguém! Provavelmente a 

maioria de vocês, mulheres e homens, agentes comunitários, serão excluídos do sistema 

previdenciário brasileiro - excluídos! 

Enquanto os trabalhadores chegam aqui com fome, dormem no chão e permanecem em greve 

de fome; do outro lado, chegam aqui 150 empresários, articulados pelo Palácio do Planalto, em 

aviões e ficam em hotéis de luxo, para fazerem lobby e comprarem consciências, comprarem 

votos, circulando livremente pela Câmara dos Deputados, sem nenhum impedimento de 

passarem por essas portas, sem a dificuldade que vocês têm, sem a dificuldade que os 

trabalhadores têm e que até mesmo os grevistas de fome tiveram. Esses empresários circulam 

nesta Casa livremente, entram neste plenário, estão ali atrás, com tranquilidade, comprando 

literalmente votos - infelizmente, eu preciso dizer isso - daqueles que permitem vender os 

direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. 

E aí perguntamos: diante deste cenário absolutamente contrastante, a quem interessa a 

reforma da Previdência? Aos trabalhadores de baixíssima renda que fazem greve de fome 

contra essa reforma? Ou ao grande capital que está a favor dela? Esses trabalhadores em 

greve de fome é que são os privilegiados? Que são colocados na TV como os beneficiários de 

uma previdência que hoje aí está? 

O sistema de seguridade social brasileiro é um grande modelo de proteção social. Ele é um 

sucesso! Ele é absolutamente justo, equilibrado e não é deficitário. Os servidores públicos 

brasileiros já tiveram a sua reforma, que foi votada neste plenário; contribuem no teto; têm 

previdência complementar. Mas é exatamente esta previdência complementar que está no 

alvo, Deputado Chico; é ela que eles querem levar para os bancos privados. Querem tirar 

dessa previdência complementar a sua natureza pública, porque a ganância do acordo que foi 

feito aqui pelo chamado impeachment, para dar sustentação a este Governo, foi levar os 

bilhões dessa previdência para os bancos privados. Esse era o grande interesse - e continua 

sendo - desta reforma da Previdência. 

Por outro lado, interessa ao capitalismo contemporâneo, do grande capital rentista, proteger os 

que não acumulam capital, Deputado Henrique? Os idosos? As mulheres precarizadas? As 

pessoas com deficiência? Os doentes? Aqueles que, em tese, não se qualificaram para 

acumular capital? Esse capital não está preocupado com essas pessoas. Basta ver a transição 

para as pessoas com deficiência! Ela é absolutamente perversa, impede que as pessoas com 

deficiência se aposentem. Bata ver essa transição! Ela fere, inclusive, a lei atual, que não 

diferencia deficiência leve, moderada ou grave. 

Nesta reforma, há diferenciação para aferir tempos de contribuição, impossíveis de serem 

alcançados pelas pessoas com deficiência, Deputado Patrus. 

É esse sistema de proteção social que cabe ao Estado brasileiro? Aliás, Estado é um palavrão 

para o capital financeiro e para o chamado capitalismo contemporâneo. O Estado só serve 

como instrumento de intervenção a favor do mercado, a favor do grande capital. Ele não pode 

ser um sistema protetor da sociedade, não pode servir a políticas públicas para atender à 
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maioria do povo, inclusive do povo pobre. Povo esse que já foi chamado de "inempregável" por 

outros Governos ou de "improdutivo" por determinadas partes da elite brasileira, que têm, e 

sempre tiveram, um poder político neste País. Essas pessoas não interessam ao grande 

capital, principalmente nesta fase do capitalismo mundial. 

Então, esta reforma está coerente com o grande capital: excluem-se os trabalhadores de baixa 

renda da cidade e do campo. 

Aqui, chamo a atenção da base do Governo e chamo a atenção dos indecisos: 70% dos 

trabalhadores rurais estarão excluídos do sistema previdenciário brasileiro se esta reforma 

passar. Eles não estão fora da reforma; ao contrário: eles foram atingidos no coração. 

Chamo a atenção das mulheres, que foram duramente atingidas por esta reforma pelo grau de 

precarização a que estão submetidas hoje, no ambiente da reforma trabalhista. 

O trabalho intermitente faz com que os trabalhadores e trabalhadoras percam a condição de 

segurados, porque não atingirão o salário mínimo de contribuição. 

Pensem na carência da grávida, que não terá mais licença-maternidade! Pensem nas 

empregadas domésticas! Pensem nas mulheres precarizadas, com a alta rotatividade no 

mercado de trabalho! 

Esta reforma da Previdência exclui os trabalhadores e trabalhadoras pobres. Ela não trará 

nenhum benefício. 

A propaganda divulgada nos meios de comunicação é mentirosa, é uma falsa propaganda. 

Pior: os telejornais mentem descaradamente. Vocês deveriam perceber que não há 

contraditório nas matérias. Só há um lado falando, não há outro. Se for colocado o outro, 

desmoralizam-se os argumentos, os números e os dados do único lado que fala, porque é 

mentiroso o que se diz. 

O desequilíbrio fiscal não está na despesa da Previdência deste País. O problema da 

Previdência não é a despesa, é a economia, que precisa crescer, é o número de trabalhadores 

formais, que precisa aumentar para poder contribuir. Isso nada tem a ver com a despesa da 

Previdência Social brasileira. Nunca foi salário mínimo, nunca foi trabalho formal. É muito o 

contrário disso. 

Por isso, nós precisamos compreender que o nosso problema é o tamanho dos juros. O nosso 

problema são os perdões dados aqui. O nosso problema são os sonegadores. É uma 

economia que não formaliza, que não gera contribuição, que terceiriza, que estimula a 

pejotização, que não permite carteira assinada, é o que a reforma trabalhista e a terceirização 

estão fazendo neste País. 

Nesse sentido, eu peço que tenham um mínimo de sensibilidade e anunciem para a sociedade 

brasileira: "Não caiam na armadilha! Este Governo não tem os votos para ganhar a reforma da 

Previdência". 

Decidimos pela obstrução dos projetos que interessam a este Governo, que dá dinheiro para 

pagar emenda, que dá dinheiro para perdão, que dá dinheiro para favorecer a compra de voto.  

Nós vamos obstruir, sim: ou retiram a reforma da Previdência, ou não votaremos este projeto! 

E vamos à luta com os trabalhadores e com os grevistas de fome até derrotar ou suspender a 

pauta. 
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________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação à Casa de priorização da votação de matéria de interesse dos agentes comunitários 

de saúde. Posicionamento contrário à proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. ASSIS CARVALHO (PT-PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, quero iniciar me dirigindo aos Parlamentares para que nós possamos 

abraçar todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias do 

País, homens e mulheres que estão no dia a dia lutando por uma causa que é justa: a saúde 

do povo brasileiro. Este Parlamento tem o dever de dar prioridade a esta pauta que está sendo 

reivindicada pelos agentes comunitários de saúde. 

Sr. Presidente, também queremos aproveitar para apelar aos Parlamentares para que se 

sensibilizem com a luta do povo brasileiro. Nós estamos numa situação difícil neste País, uma 

vez que, há praticamente 1 ano, foram aprovadas várias propostas regressivas e danosas ao 

povo brasileiro. 

Foi aprovado o limite do teto dos gastos, que congela praticamente por 20 anos os recursos 

para a saúde, para a educação, para a cultura e para o esporte. Houve aqui praticamente a 

revogação da Lei Áurea, quando foi destruída a CLT e a proteção aos trabalhadores do meu 

País. E agora querem destruir os Tribunais do Trabalho desta Nação.  

E como se isso não bastasse, este Governo, que vem praticando tanta maldade contra o povo 

brasileiro, agora quer destruir a Previdência pública da nossa Nação. E faz uma campanha 

mentirosa, uma campanha agressiva, dizendo que agora está cuidando somente da idade 

mínima. 

Ora, Sr. Presidente, se analisarmos o que é dito na mídia e o que está escrito, percebemos o 

quanto estamos diante de um Governo mentiroso, um Governo desonesto, um Governo que 

não fala a verdade ao povo brasileiro. Está escrito no texto que para uma trabalhadora rural, 

com 55 anos, ter direito a se aposentar, ela vai precisar ter um tempo mínimo de contribuição 

de 15 anos. Imagine só, Sr. Presidente, uma trabalhadora ter um recolhimento mensal em cima 

do salário mínimo durante 15 anos de forma individual, e não mais como família. Não há como 

se admitir que esta trabalhadora, que é a base da pirâmide, ainda vai se aposentar. Isso é uma 

maldade! 
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Portanto, eu espero que este Parlamento levante a cabeça e deixe de lamber as botas de um 

Presidente que tem causado tanto mal ao povo brasileiro. Nós vamos dizer, em alto e bom 

som, "não" a esta reforma da Previdência! 

Isso é um desmonte do Estado, é um desrespeito com a base da pirâmide, com os 

trabalhadores rurais, com os trabalhadores urbanos e mesmo com os trabalhadores públicos 

que ganham pouco. Aqui ninguém está enfrentando privilégios, mas sim prejudicando os mais 

pobres. 

Sr. Presidente, solicito que seja divulgado nos meios de comunicação da Casa o nosso 

pronunciamento e a nossa indignação contra esse estado de coisas que vem destruindo a 

Nação, que vem mexendo com a soberania nacional, que vem entregando o pré-sal. 

O pré-sal é um exemplo claro. Nós aprovamos aqui que 75% dos royalties do pré-sal seriam 

destinados à saúde e à educação, agora nós estamos vendo o Governo abrir mão de 1 trilhão 

de reais para as exploradoras multinacionais de petróleo, beneficiando principalmente a Shell. 

É esse tipo de Governo que agora entrega todo nosso patrimônio, que mexe com a soberania 

nacional, que distorce a Nação, que quer também destruir a Previdência pública desta Nação.  

Portanto, registro em alto e bom som a nossa posição contrária. Não! Espero que os 

Parlamentares olhem nos olhos dos trabalhadores e sigam esse exemplo. Vamos dizer "não" a 

essa reforma maléfica! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação de requerimento de destaque para votação em separado 

do art. 8º do substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 7.391, de 2017, sobre a anistia das 

dívidas e multas referentes à cobrança da contribuição do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural - FUNRURAL durante o período de 2011 a 2017.  

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 

Minoria orienta o voto "não". Isso não significa que a Minoria não queira apoiar a agricultura 

brasileira. É lógico que nós queremos apoiar a agricultura brasileira, a indústria brasileira, os 

empregos do Brasil, os trabalhadores brasileiros. Agora não é possível o Governo querer cortar 

a aposentadoria de um trabalhador que tenha, por exemplo, 30 anos de contribuição pelo fato 
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de ele não ter 40 anos. Só por isso este Governo quer cortar 22% no valor da aposentadoria 

dele. E não importa qual é o salário dele e nem tem regra de transição. Se aprovarem esse 

absurdo, no dia seguinte da aprovação, estarão cortando esses 22% da aposentadoria. Por 

outro lado, apoiam um conjunto de benesses para os grandes privilegiados e dizem que a 

reforma da Previdência é para combater privilégios.  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do PT contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quando neste plenário 

se votava a terceirização, muitos foram os Parlamentares que subiram à tribuna dizendo que 

nenhum trabalhador ia perder direitos, que os direitos estavam garantidos e que as mudanças 

eram para modernizar as relações de trabalho. 

No Rio de Janeiro, a Universidade Estácio de Sá, numa única tacada, demitiu 1.200 

professores para recontratá-los de maneira precária, diminuindo os salários. Neste caso, nós 

temos um caso concreto em que mais de mil funcionários estão sendo demitidos em razão 

desta "modernização", entre aspas, que chamam de reforma trabalhista. 

Agora nós estamos tendo o debate da reforma da Previdência, e é a mesma ladainha de que a 

Oposição está mentindo. 

Um trabalhador que ganha 2 mil reais, com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, ao 

procurar a Previdência Social para se aposentar, terá, pelo novo cálculo, sua aposentadoria 

diminuída entre 15% e 23%. E ainda dizem que isso é retirar privilégios! Que privilégio um 

trabalhador assalariado que recebe 2 mil reais, aos 65 anos, ao procurar a Previdência Social, 

teve ao longo da vida?  

Pelo contrário, o trabalhador terá a aposentadoria diminuída porque, atualmente, a média para 

o cálculo da aposentadoria é de 80% das melhores contribuições. Amanhã, o cálculo terá como 

referência 100% das contribuições. Só com isso, ele perde 10%. Hoje, são 80% da média e 

amanhã, 60% da média.  
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Portanto, esta reforma é para massacrar o já massacrado trabalhador brasileiro. Nós não 

podemos aceitá-la, assim como não podemos aceitar o discurso de que há déficit na 

Previdência.  

Agora estão votando no Senado Federal a Medida Provisória nº 795, que concede às 

petroleiras, até 2040, isenção de impostos de mais de 1 trilhão de reais, exatamente no 

momento em que esta Casa tem sido o paraíso para o poder econômico e se constitui num 

verdadeiro inferno para o trabalhador e para a trabalhadora brasileiros. 

Por isso, não podemos aceitar esta reforma de forma nenhuma. 

O Partido dos Trabalhadores vai entrar contra esta pauta, contra a reforma e contra o 

massacre que querem fazer dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Atuação do Governo Federal para a votação da proposta de reforma previdenciária pela 

Câmara dos Deputados. Alerta à população brasileira sobre o apoio do pré-candidato do PSDB 

à Presidência da República à reforma da Previdência Social. Expectativa de não apreciação da 

matéria.  

________________________________________ 

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

As informações que temos são de que agora não bastam apenas recursos de emendas 

parlamentares, dos orçamentos e dos órgãos públicos federais para incentivar os 

Parlamentares a votar a favor da reforma da Previdência. Hoje, Deputado Priante, centenas de 

empresários se reúnem em Brasília para almoçar ou jantar com Deputados para fazer com que 

o Governo consiga os 308 votos.  



 

2136 
 

Meu amigo Deputado Francisco Chapadinha, de Santarém, no Pará, eu tenho certeza de que 

V.Exa. não vai votar a favor dessa reforma da Previdência, porque ela prejudica ainda mais os 

trabalhadores deste País, que já estão pagando caro pelas medidas tomadas pelo Congresso 

Nacional, aprovadas pela maioria, como a PEC do Teto de Gastos Públicos.  

No Pará, hoje a saúde e a educação já recebem menos recursos, Deputado Edmilson 

Rodrigues. A Cuiabá-Santarém e a Transamazônica estão patinando. Em 3 anos, não se fez 

praticamente nada nestas rodovias e, no ano que vem, os recursos serão menores.  

O que podemos esperar de um governo como este? Uma reforma da Previdência que faz parte 

do pacote que foi negociado com os ricos, os chamados mercados. É bom traduzir: toda vez 

que se fala em mercados, é preciso entender que se trata dos ricos, ainda que usem a palavra 

mercados.  

É preciso que o eleitor brasileiro comece a observar as Lideranças. O Líder maior do PSDB, 

que agora se lança a candidato à Presidência da República em 2018, defendeu a reforma da 

Previdência e quer enquadrar a bancada do PSDB a votar na reforma da Previdência. Este é o 

candidato que vai disputar com o PT em 2018, para falar mal do Lula.  

Como ele vai falar mal do Lula, Sr. Presidente? O que nós vamos dizer? Basta os 

trabalhadores brasileiros lembrarem que ele foi, é e será defensor da reforma da Previdência. 

Estou falando de um governador que está envolvido até o pescoço na lista da Odebrecht!  

Agora ninguém mais fala em lista! Antigamente havia um medo desta lista! Todo mundo ficava 

preocupado se teria ou não o nome na lista. Agora acabou: ninguém fala mais na lista e 

começa a botar as asinhas de fora.  

Geraldo Alckmin, envolvido até a ponta dos cabelos na lista da Odebrecht, se lança candidato 

à Presidência da República e ainda pede ao PSDB que feche questão a favor da reforma da 

Previdência. 

Tenho certeza de que não conseguirão, nem nesta semana nem na semana que vem, os votos 

necessários para votar a reforma da Previdência. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do 

Brasil. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Participação da oradora na caravana Lula pelo Brasil no Estado do Rio de Janeiro. 

Posicionamento contrário à reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, tivemos a honra de receber Lula pelo Brasil no Estado do Rio de Janeiro. 

Eu não poderia deixar de prestar a Lula uma grande homenagem, como brasileiro que ele é, na 

defesa deste nosso País, na defesa das nossas instituições e contra todas essas entregas que 

o Presidente ilegítimo que aí está tem feito. 

Foi emocionante ver multidões o acompanhando, multidões que pediam a ele que pudesse 

continuar defendendo o povo brasileiro das mãos traidoras, traiçoeiras e covardes que estão 

retirando o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Acompanhamos a caravana em vários Municípios, onde ouvimos a multidão chorando e, ao 

mesmo tempo, vibrando, com a esperança de realizar todos os atos de passagem. Havia uma 

multidão no horário de trabalho, uma multidão que não foi paga para lá estar, mas que lá 

estava para ver passar a caravana Lula pelo Brasil. 

"A caravana passava e a esperança ficava", estas foram as palavras de muitos ali, com a 

esperança de ouvi-lo e de fazê-lo ver que tem ao seu lado o povo brasileiro, assim como ele 

está ao lado do povo brasileiro. 

Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva!  

Ele tem andado com a cabeça erguida, enfrentando todas as perseguições. 

Consequentemente, será vitorioso, porque o povo brasileiro está desperto, está vendo o que 

está acontecendo, está vendo o resultado que foi esse golpe dado contra a Nação brasileira. 

Eu também pude acompanhá-lo na UERJ, que não recebe salários há 3 meses, nem sequer 

recebeu o 13º salário do ano passado.  

Pois bem, Sr. Presidente, esse homem lá estava ovacionado e com a esperança de que os 

governantes pudessem socorrer o Estado do Rio de Janeiro. E disse bem Lula: "Sem o 

Governo Federal, não tiraremos o Estado do Rio de Janeiro do caos em que se encontra". 

 

Por isso, Sr. Presidente, nós estamos a insistir com os Deputados para que não votem a 

reforma, porque essa reforma previdenciária demonstrou, nos vários lugares em que estivemos 

com a caravana, que os trabalhadores já têm perdas consideráveis e estão próximos ao 

trabalho escravo. E a reforma da Previdência vai aumentar cada vez mais os famintos, os 

desempregados e os miseráveis, tirando a esperança daqueles que querem continuar 

trabalhando, continuar pagando a Previdência, mas que têm o desejo de um dia poder se 

aposentar. 

Ficam aqui, então, Sr. Presidente, minhas homenagens a Luiz Inácio Lula da Silva! 
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Sua caravana passou, mas a esperança ficou entre nós. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

eu vou aproveitar este momento para dar outro exemplo aos colegas que estão indecisos sobre 

o absurdo que é essa "antirreforma" da Previdência. 

Um casal de aposentados: a mulher se aposentou com salário mínimo e o homem, com dois 

salários mínimos. A renda dessa família é de 3 mil reais. O homem morre, e, pela regra de 

hoje, a viúva ficaria com essa pensão e seguiria vivendo com os 3 mil reais.  

O que querem fazer o Governo Temer, dizendo que é combate a privilégio? Ela vai ter que 

abrir mão da sua aposentadoria e escolher a pensão de 2 mil reais do seu companheiro, cortar 

40% da pensão e sobrará para ela 1 mil e 200 reais por mês. Ela, que vivia com o marido, com 

3 mil reais, passará a viver com 1 mil e 200 reais, no mesmo apartamento, no mesmo 

condomínio. Ou quem sabe querem que ela more em meio apartamento? 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Contestação a citações contra o PT pelo Líder do DEM. Contrariedade à proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu teria que 

falar, porque o Líder do DEM falou aqui e citou o PT dez vezes! Quanto mais o Democratas cita 

o PT, mais o PT cresce, porque esse Democratas gosta de votar contra o povo!  

Eu quero ver aqui os Deputados do Democratas colocarem do dedo para votar a favor da 

reforma da Previdência, que eles estão defendendo aqui agora. Eles defendem um Governo 

apodrecido! Um Governo que é contra o povo! 

O Democratas faz parte da cabeça do Governo, e, nesta Casa, juntamente com o PMDB, o 

PSDB e os puxadinhos, eles sustentam esse Governo que não vale nada para o Brasil! É um 

Governo antinacional, antipovo e que está acabando com a soberania nacional, com o 

conteúdo nacional! 

Eu quero dizer aqui ao Democratas: sou do PT, sou Caetano, sou da Bahia e voto contra 

Temer e contra a reforma da Previdência! 

Fora a reforma da Previdência! Fora, Temer! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações pelo PCdoB em protesto contra a proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, o PCdoB participou do processo de articulação para que o pequeno agricultor fosse 
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contemplado nesse PL 7.391/17, mas hoje a bancada da Minoria anunciou para o Brasil que 

está em obstrução, a fim de impedir a votação da reforma da Previdência. 

Ou então votemos hoje a reforma! Nós não estamos aqui para aguardar o amealhamento dos 

votos que a bancada governista não tem para dar, a fim de cometer essa crueldade às 

vésperas do Natal: tirar do agricultor familiar o direito de asposentar-se; retirar da mulher e da 

professora o direito de aposentar-se 5 anos antes do que o homem, por causa da dupla 

jornada de trabalho, como prevêem convenções internacionais. 

É por isso que nós estamos em obstrução: para que se retire essa proposta de reforma da 

Previdência da tramitação desta Casa. Precisamos esclarecer, porque queremos, sim, as 

vantagens para os pequenos agricultores, não obstante as vantagens para o latifúndio 

brasileiro e para o agronegócio sejam elásticas e bastante diferenciadas das concedidas para 

os pequenos. 

Estamos em obstrução, em protesto contra essa reforma da Previdência criminosa! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do Partido dos Trabalhadores contra a proposta de reforma previdenciária 

apresentada pelo Governo Federal. Anúncio pela Oposição de obstrução das votações. 

Impacto da reforma trabalhista nas relações de trabalho. 

________________________________________ 

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

Sras. e Srs. Deputados, informamos a este Plenário, bem como a todos os que nos 

acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, que o PT se alinha com todos os partidos 

de oposição e com todos os Deputados que já manifestaram seu voto contrário a esta reforma 

da Previdência, com o objetivo de que este ano se retire da pauta esta matéria, que causa 

tensão e sofrimento ao povo brasileiro.  

O povo brasileiro, desde que conheceu a chamada proposta de reforma da Previdência, esta 

PEC, que chegou a esta Câmara no fim do ano passado, que tramitou durante todo o ano, que 

ganhou um relatório cruel, que depois foi sendo modificado e hoje tem uma emenda 

aglutinativa igualmente cruel, repudia esta reforma da Previdência.  
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O repúdio acontece em todos os cantos do Brasil. São manifestações em várias cidades, não 

só nas grandes cidades, mas também nas cidades do interior do Brasil. Os trabalhadores 

rurais, os trabalhadores das cidades, os operários, os trabalhadores mais humildes, os 

trabalhadores no transporte, em todos os setores, no comércio, estão se manifestando 

contrariamente a esta reforma da Previdência. O motivo é simples: esta reforma tem o objetivo 

de retirar direitos, e não o objetivo de mexer com os privilégios.  

Eu quero fazer um debate aqui. Onde é que esta reforma mexe em privilégios e onde é que ela 

mantém direitos? Ela não mantém direitos. Ela retira direitos do povo brasileiro. Esta reforma 

vai fazer com que o trabalhador brasileiro trabalhe por mais tempo e ganhe menos quando se 

aposentar.  

Trata-se de uma condição inaceitável, porque esta reforma não dará sustentabilidade à 

Previdência. Muitos trabalhadores haverão, sim, de abandonar o sistema de pagamento da 

Previdência, porque o retorno será única e exclusivamente de um salário mínimo. 

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, nós e toda a Oposição entramos em processo de obstrução, 

tanto na Câmara, como no Congresso Nacional, para que não se vote nada, até que o 

Presidente da Câmara, o Sr. Rodrigo Maia, diga claramente a este Plenário que esta PEC não 

será votada neste ano.  

É necessário ampliar o debate. É necessário discutir. É necessário que esta reforma seja 

elaborada e aprofundada por alguém com legitimidade para isso, por um Presidente da 

República eleito pelo povo, alguém que tenha as condições políticas necessárias para reunir 

todos os setores, os trabalhadores do campo e da cidade, os empresários, para discutir o que é 

realmente uma reforma da Previdência.  

Não venham dizer que a reforma da Previdência virá para cortar despesas! Vamos analisar o 

lado das receitas. Vamos discutir as receitas da Previdência, para também discutirmos os dois 

lados.  

Os empresários brasileiros, a mando do Presidente da República, vieram a esta Casa hoje 

pressionar os Deputados. Alguns dizem que é legítimo. Quero dizer aos senhores que não tem 

legitimidade um poder econômico que pressiona Deputados sem nenhuma transparência.  

Quando os trabalhadores pressionam os Deputados, eles o fazem em manifestações abertas, 

claras, à luz do dia. Nós não sabemos o que acontece numa conversa com os empresários. 

Por isso, repudiamos fortemente o incentivo que o Sr. Michel Temer deu aos empresários para 

que viessem a Brasília fazer lobby, sem nenhuma transparência. Disse ele: "Os senhores 

financiam a campanha dos Deputados. Cobrem deles". 

Ora, os trabalhadores, que labutam todos os dias, não têm recursos para financiar campanha 

de Deputado! A única condição que eles têm é fazer paralisações e manifestações ou articular 

uma greve, como a que se propõe fazer, caso seja colocada em votação esta PEC na próxima 

semana. 

Nós não aceitamos esta votação!  

Não temos nenhuma divergência fundamental em relação a nenhum dos projetos em pauta. 

Não há problema. Vamos discutir todos. Podemos resolver tranquilamente todos. Mas só 

faremos isso se o Presidente da Câmara dos Deputados subir à tribuna e disser que o 

calendário daqui até o dia 20 não contempla a discussão e a votação da PEC da Previdência.  
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É apenas isso que queremos. 

Se quiserem fazer a discussão no ano que vem, que façam! Mas não venham dar como 

presente de Natal ao povo brasileiro um presente de grego. Diferentemente da reforma 

trabalhista, cujo conteúdo o povo brasileiro demorou para entender, no caso desta reforma da 

Previdência, o povo já entendeu muito bem quais são os objetivos deste Governo. 

Hoje vemos os resultados da reforma trabalhista: milhares de trabalhadores começam a ser 

contratados para trabalhar ganhando menos do que um salário mínimo. A reforma trabalhista 

acabou, numa penada, com o salário mínimo e acabou com a hora extra. Agora, o trabalhador 

contratado pelo regime intermitente não fará mais hora extra. 

Ele vai ser contratado para trabalhar unicamente no horário de interesse do patrão. Os horários 

eventualmente ociosos não serão preenchidos. A hora extra, que já estava sendo mitigada pelo 

banco de horas, agora será definitivamente extinta com esse chamado trabalho intermitente.  

Esta situação não atingiu apenas os trabalhadores de baixa renda, os mais humildes, 

Deputado Simão Sessim. Atingiu também os trabalhadores de mais alto nível. 

A Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, demitiu 1.200 professores universitários e 

quer recontratá-los por um novo regime de contratação. Imaginem os senhores e as senhoras 

em quanto será reduzido o salário dos professores universitários! 

Portanto, esta reforma não atingiu apenas os trabalhadores de baixo, os mais humildes. Ela 

atinge também o trabalhador qualificado, como o professor universitário, que, com certeza, é 

profundamente qualificado. 

Deputado Simão Sessim, imagine o trabalhador professor universitário que já deu 25 anos de 

aula. Caso a reforma da Previdência seja aprovada, uma professora universitária, da noite para 

o dia, terá que trabalhar mais 15 anos, porque terá que completar 40 anos para receber 

aposentadoria integral.  

É uma verdadeira esculhambação o que estão fazendo com o povo brasileiro! 

Por isso, nós do PT estamos juntos com a Oposição, para fazer este processo de obstrução, 

até que o Presidente da Câmara dos Deputados diga a este Plenário que este projeto será 

adiado, se Deus quiser, para o dia de são nunca. 

Muito obrigado. (Palmas nas galerias.) 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de votação nominal do requerimento de retirada 

de pauta do Projeto de Lei nº 7.306, de 2017, sobre o valor das tarifas dos serviços prestados 

pelos permissionários lotéricos na função de correspondente bancário. 

________________________________________ 

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

Deputados, faço um cumprimento aos agentes comunitários de saúde e aos lotéricos.  

A posição do Partido dos Trabalhadores pela obstrução, como dos partidos da Oposição, é 

uma obstrução política. Nós estamos vendo. Aliás, nós vamos votar o mérito. 

Quero cumprimentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Benedita da Silva, que têm feito 

um trabalho em relação aos agentes comunitários de saúde.  

A realidade para os trabalhadores em geral é a realidade que está posta por esse Governo, 

que não tem votos para votar a reforma da Previdência, mas insiste em fazer um terrorismo e 

criar o clima pesado que está sendo criado aqui para enfiar essa reforma da Previdência goela 

abaixo. 

Nós da Oposição não vamos aceitar este tipo de imposição.  

Nós estamos fazendo um apelo à base do Governo, aos Líderes do Governo e ao Presidente 

Rodrigo Maia para que a proposta da reforma da Previdência seja imediatamente retirada da 

pauta nas próximas semanas. 

Como sabemos, no caso desta proposta do Governo, em relação à qual o Governo tinha 

recuado lá atrás, já tinha jogado a toalha, o mercado financeiro fez pressão - nós sabemos que 

esse Governo que está aí é lacaio do mercado financeiro -, e o Governo está dizendo que quer 

fazer a sua parte, pressionando os Deputados para fechamento de questão, utilizando os 

instrumentos que já utilizou, para enterrar as duas denúncias contra o Presidente Michel 

Temer. No entanto, nós sabemos que a grande maioria deste Plenário que aqui está e a 

grande maioria do povo brasileiro são contra esta reforma da Previdência, que é uma reforma 

injusta. 

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Por que o PT é contra? 

O SR. LEO DE BRITO - Então, o que estamos propondo aqui? Retirem imediatamente esta 

proposta nefasta, e nós vamos retirar a obstrução. Do contrário, vamos utilizar todos os 

instrumentos para evitar esta votação, que é uma votação antipovo brasileiro, como tudo nesse 

Governo, que dá aos mais ricos e retira dos mais pobres - este é o Robin Hood às avessas.  

Nós não vamos aceitar isso! 

Como vários partidos da Oposição, nós estamos em obstrução. Estamos contra a reforma da 

Previdência. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de destaque para votação em separado do art. 

15 do Projeto de Lei nº 9.206, de 2017, apensado ao Projeto de Lei nº 7.391-B, de 2017, sobre 

a anistia das dívidas e multas referentes à cobrança da contribuição do Fundo de Assistência 

ao Trabalhador Rural - FUNRURAL durante o período de 2011 a 2017.  

________________________________________ 

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Sem revisão da oradora.) - Tenho em mãos um 

resumo feito por nossa assessoria e por nós para o Deputado que quiser consultar, para saber 

sobre como é hoje a Previdência e como ficará com a emenda aglutinativa. 

Seria bom que os Deputados da Oposição e da base do Governo olhassem pelo menos como 

ficam os trabalhadores rurais, as mulheres e as pessoas com deficiência, para podermos 

contrapor e não comprar, não engolir a falsa propaganda do Governo de que os trabalhadores 

rurais estão excluídos da reforma. Não estão excluídos, não! Não só estão dentro da reforma 

como também serão excluídos do sistema previdenciário, isto sim, porque não conseguirão 

contribuir, no modelo dessa reforma. Não conseguirão, ficarão fora. 

E ao mesmo tempo em que o Governo propõe a exclusão do trabalhador rural, desse que 

caleja as mãos a partir das 4 horas da manhã, em três ou quatro jornadas, propõe que as 

empresas rurais, o grande capital rural, reduzam a sua contribuição previdenciária de 2,5% 

para 1,7%.  

A quem serve esse tipo de proposição? É para favorecer o equilíbrio fiscal do chamado déficit 

da Previdência? Não há déficit nenhum, não há déficit nenhum! E se déficit houver, não é 

porque há um benefício previdenciário de pequena monta ou de pequeno valor ao trabalhador 

de baixa renda. Se déficit há, o que se terá que provar, é porque há perdão de contribuição, 

redução, perdão de dívida, sonegação dos grandes, porque é com estes que o Governo faz 

acordo. São estes que o Governo quer privilegiar na reforma. 

Portanto, não comprem esse discurso - e digo isso principalmente à sociedade, que nos ouve 

neste momento. Não comprem esse discurso! Ele é mentiroso, ele é falso. O Governo está 

favorecendo os grandes. O privilégio é dos grandes, não é dos trabalhadores privados ou 

públicos, nem da cidade nem do campo. 

Por isso, não é possível que V.Exas. votem na redução de alíquota das empresas rurais - das 

empresas rurais! -, além da redução à pessoa física fazendeiro, que V.Exa. acabaram de 

aprovar! Não é possível que também haja redução de alíquota para a pessoa jurídica do 
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campo, para reduzir a sua alíquota de contribuição, enquanto estão excluindo e massacrando o 

trabalhador rural, que será excluído do sistema previdenciário! 

Por isso, o destaque suprime do texto esse absurdo. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Encaminhamento da votação do requerimento de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 7.306, 

de 2017, sobre o valor das tarifas dos serviços prestados pelos permissionários lotéricos na 

função de correspondente bancário. Crítica à proposta de reforma previdenciária apresentada 

pelo Governo Federal. Informação à Presidência sobre a possibilidade de acordo para votação 

de proposição de interesse dos agentes lotéricos e de proposição sobre a regulamentação das 

profissões de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. 

________________________________________ 

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

Deputados, nós do Partido dos Trabalhadores estamos conversando neste momento com os 

demais partidos da Oposição. 

Venho reafirmar nossa posição neste momento em relação à obstrução. Nós estamos vendo a 

proposta da reforma da Previdência. Ela estabelece para professores e professoras, por 

exemplo, que hoje contribuem por 30 anos para terem acesso à aposentadoria integral, que 

eles terão de contribuir 10 anos a mais. Esta proposta que está sendo feita pelo Governo fala 

em 40 anos.  

Professoras para cuja aposentadoria, às vezes, faltaria 1 mês, completando 25 anos de 

contribuição, terão que trabalhar 15 anos a mais para completar 40 anos de contribuição e, 

desta forma, terem acesso à aposentadoria integral. Além disso, hoje várias pessoas têm como 

base de cálculo da aposentadoria 80% das contribuições. Esta base de cálculo, agora, passará 

a considerar 100% das contribuições, uma ação que vai literalmente ajudar a favorecer os 

planos de previdência privada. 

Portanto, nós somos absolutamente contra esta proposta de reforma da Previdência. O 

Governo está fazendo uma ação terrorista por meio de uma propaganda milionária na 

televisão, tentando convencer o povo a abrir mão dos seus direitos. 
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Dialogando com os lotéricos e os agentes comunitários de saúde, eu entendo que vamos 

avançar nesta votação - já há bons sinais disso -, que é muito importante tanto para os 

lotéricos, como para os agentes comunitários de saúde. 

Com vários bancos públicos sendo fechados País afora, sabemos do papel dos lotéricos no dia 

a dia. Da mesma forma, sabemos o papel dos agentes comunitários de saúde no dia a dia da 

saúde das famílias brasileiras.  

Por isso, temos o entendimento de que agora certamente será feito um acordo entre os 

partidos, para que possamos realizar esta votação tão importante. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Esclarecimento sobre o posicionamento do PSOL pela obstrução das votações. Concordância 

da bancada com a votação do projeto de lei relativo aos agentes comunitários de saúde. 

________________________________________ 

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

apenas quero falar sobre a posição da bancada do PSOL. Estamos em obstrução no conjunto 

das matérias, obstrução anunciada previamente por conta da reforma da Previdência, cuja não 

vinda à pauta de votação ainda não foi declarada por V.Exa. - e existem pessoas em greve de 

fome no espaço da Câmara dos Deputados.  

Então, a bancada do PSOL só aceita votar no dia de hoje, sem obstrução, a proposta relativa 

aos agentes comunitários de saúde. 

Votaremos "sim" à proposta sobre os agentes comunitários de saúde. (Palmas nas galerias.) 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Condicionamento do fim da obstrução à retirada da proposta da reforma previdenciária da 

pauta de votações. Orientação de bancada para votação de requerimento de urgência para 

apreciação do Projeto de Lei nº 8.327, de 2017, sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social, na área de saúde.  

________________________________________ 

O SR. ALIEL MACHADO (REDE-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

nós vamos mudar a orientação, mas eu quero fazer um apelo: há gente aqui do PSD que é 

empresário, e há outras pessoas que queriam benefícios próprios com a reforma trabalhista, 

queriam benefícios para os seus próprios interesses. Inclusive, a Oposição aceitaria aqui, de 

maneira unânime, mudar a orientação para "sim" caso o Governo retirasse a proposta de 

reforma da Previdência de pauta. Basta o Governo retirar a reforma da Previdência de pauta, 

retirar o projeto para o qual ele não tem voto, que nós não vamos obstruir matéria alguma. 

Agora, por trás disso, há milhões e milhões de brasileiros que podem perder o direito de se 

aposentar, em razão das regras que o Governo quer colocar. 

Entendendo isso, e como assiste razão ao apelo feito pelas entidades - houve hoje aqui um 

remanejamento autorizando algumas votações -, eu mudo a orientação da REDE e libero a 

bancada. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Justificativa para a decisão do PHS de obstrução das votações. Posicionamento do partido 

contrário à reforma da Previdência. 

________________________________________ 
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O SR. DIEGO GARCIA (PHS-PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho 

febre, dores no corpo, uma bronquite aguda e sinusite. Estou com atestado desde ontem, mas 

desde ontem estou aqui para votar. 

Nós não podemos, nesta última semana que falta para o término dos trabalhos, apreciar, em 

hipótese alguma, a reforma da Previdência. Por isso o PHS está em obstrução. Não temos 

dificuldade em votar as matérias previstas para a pauta. Muito pelo contrário, não temos 

dificuldade alguma de discuti-las e de votá-las. Mas temos dificuldade muito grande em viver 

um cenário em que a Câmara dos Deputados chega ao término dos trabalhos neste ano, e não 

temos sequer uma data para a votação da reforma. Apenas ouvimos o Governo anunciar que 

votará hoje, que votará amanhã, que votará depois de amanhã, que votará na semana que 

vem, ou que votará no último dia de trabalho a reforma da Previdência, o que seria péssimo. 

Isso seria péssimo para este Parlamento: péssimo porque não haveria ninguém para dar 

opinião e falar depois, péssimo porque os Parlamentares iriam viajar para os Estados Unidos, 

para a França, para a praia, e, depois de retornarem aos trabalhos em fevereiro, sairiam para o 

carnaval, e grande parte já teria esquecido o que nós haveríamos apreciado em uma matéria 

de tamanha relevância. 

Por isso, por não haver garantia de nada, nós estamos obstruindo até que o Presidente marque 

uma posição. Se ele dissesse que votaria hoje, nós estaríamos aqui prontos para votar. Agora, 

nós não podemos brincar com a população e com a sociedade brasileira. 

Eu fiz um requerimento de informação sobre os gastos do Governo Federal com publicidade 

para a reforma da Previdência de janeiro a junho. De janeiro a junho, o Governo Federal 

gastou 100 milhões de reais com publicidade - 100 milhões! -, sem contar de julho para cá, 

porque ainda não sabemos os números. Mas de janeiro a junho o Governo gastou 100 milhões 

de reais. Quantas aposentadorias poderíamos pagar com esses 100 milhões de reais? 

E há déficit? Os próprios números do Governo Federal apontam para déficit em diversos 

setores que não estão contemplados na proposta da reforma da Previdência. 

Assim, se esses setores não estão contemplados na proposta de emenda à Constituição, não 

podemos fazer mais uma vez apenas uma parcela da sociedade sangrar. Não podemos! O 

povo trabalhador, a classe trabalhadora, os mais pobres não podem pagar a conta mais uma 

vez. Os mais pobres, que se aposentam pela idade, não podem mais pagar a conta, porque, se 

esta proposta passar, o que vai acontecer, Presidente? As pessoas vão morrer sem se 

aposentar. 

Portanto, registro o nosso voto será contrário a essa matéria da reforma da Previdência, e, 

enquanto o Presidente da Câmara não anunciar uma data para votação, permaneceremos em 

obstrução. 

No que tange à discussão desta matéria, retiramos a obstrução em apoio às Santas Casas, em 

apoio a essas entidades tão importantes para o nosso País. 

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

Eu peço desculpa a V.Exa., porque a minha emoção pela Santa Casa é muito grande. Eu me 

formei na Santa Casa, fui professor da Santa Casa, minha filha faz residência na Santa Casa, 

minha esposa se formou na Santa Casa, meu filho se formou na Santa Casa, temos colocado 

muitas emendas para as Santas Casas, e por isso eu me empolguei. Mas eu peço desculpa a 

V.Exa. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Obstrução das votações por contrariedade à inclusão na pauta da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse 

Governo assumiu dizendo que ia diminuir o número de Ministérios, mas o número de 

Ministérios que nós temos é praticamente o mesmo; disse que ia acabar com os cargos 

comissionados, ia diminuir o número deles, mas está aumentando o número desses cargos, 

criando novos cargos.  

De 2003 a 2006, este Parlamento deu 3,5 trilhões de reais de renúncia fiscal a empresários. 

Então, é inaceitável que este Plenário aqui seja o céu para os empresários nas renúncias 

fiscais, e queira ser o inferno para o trabalhador e a trabalhadora brasileiros.  

Por isso nós estamos em obstrução, porque queremos que o Presidente da Câmara assuma 

que não vai pautar essa reforma da Previdência neste ano de 2017, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Obstrução das votações pelo PSOL em face de anúncio de inclusão na pauta da Casa da 

proposta de reforma previdenciária do Governo Federal. Inexistência de acordo para 

deliberação de matérias.  

________________________________________ 

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

PSOL está em obstrução no que diz respeito ao conjunto das matérias, por conta do indicativo 

do Governo de votação da reforma da Previdência, Sr. Presidente. Não existe acordo para 

deliberação de matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Não há acordo. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Preocupação com ataque especulativo da Bolsa de Valores em relação à votação da proposta 

de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Presidente, eu quero manifestar minha preocupação com o ataque especulativo que a Bolsa de 

Valores registrou hoje. 

No final da manhã, o nosso Partido da Social Democracia Brasileira anunciou apoio à reforma 

da Previdência. A bolha se formou. E, no meio da tarde, o Líder do Governo no Senado, 

Romero Jucá, anunciou que a reforma da Previdência não ia ser votada agora, o que só foi 

desmentido às 19 horas. 

Isso representa um ataque especulativo gravíssimo, coisa que desde o tempo da JBS não se 

via no Brasil, e resultou em crime. E este de hoje foi produzido pelo Governo do Brasil. 

O Deputado Carlos Marun vai assumir amanhã e pode até dar uma prolongada na CPI da JBS, 

porque esse foi mais um ataque especulativo, feito pelo Governo. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA ORIENTAÇÃO DE BANCADA 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Orientação de bancada para votação das Emendas do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 

9.247, de 2017, sobre autorização ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para 

aquisição da Caixa Econômica Federal de instrumento de dívida para enquadramento no Nível 

1 do Patrimônio de Referência. Solicitação aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal de anúncio de não votação da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

PSOL vai continuar o seu processo de obstrução. 

Gostaríamos muito que as Presidências da Câmara e do Senado Federal já anunciassem a 

não votação da reforma da Previdência. Há brasileiros aqui na Câmara dos Deputados no nono 

dia de greve de fome. Não conseguimos compreender que a Presidência da Câmara e a do 

Senado não anunciem que essa reforma não será votada e que nem será iniciada a discussão. 

Até agora eu não sei em qual versão acreditar, se na versão do Líder do Governo ou na versão 

das Presidências de Poderes. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Impacto da reforma trabalhista nas relações de trabalho. Posicionamento da oradora contrário 

à reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 
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________________________________________ 

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é evidente que esta Casa chega ao final do 

ano legislativo com esgotamento. 

Nós, da Oposição, com o esgotamento do enfrentamento às consequências do golpe, porque 

Brasil sofreu uma avalanche desconstrutiva do seu tecido nacional, da sua arrecadação, das 

suas políticas públicas, da possibilidade de manutenção de programas sociais. 

 

A Emenda Constitucional nº 95 congelou o País por 30 anos. A reforma trabalhista é uma cruel 

revogação da CLT, uma revogação de regras que ainda eram insuficientes.  

Ela detona com os direitos; impõe a terceirização; o trabalho intermitente; obriga a gestante a 

trabalhar em ambiente insalubre; coloca o trabalhador de frente com o patrão para dizer que 

aquilo é negociação, emagrecendo e fazendo definharem os sindicatos na medida em que tira 

deles a seiva da sustentação.  

A reforma trabalhista coloca o Brasil entre os países mais injustos do mundo no mundo do 

trabalho; revoga a adesão do Brasil a diversas convenções da OIT - essa da questão da 

mulher é uma delas. Portanto, nós estamos exaustos pelo enfrentamento a essa avalanche de 

injustiças. 

Agora, o Governo se debate nas suas contradições intestinas. Vem o Líder do Governo no 

Senado Federal, mandachuva do golpe, e diz que morreu a reforma previdenciária. E aí o 

Presidente Temer, inclusive pondo em risco a sua própria saúde, diz que não o autorizou. Ele 

ia dizer que a reforma não se votará neste ano.  

E o Presidente da Câmara dos Deputados? Por que, Deputado Rodrigo Maia, essa insistência 

em uma reforma natimorta, que não tem votos nesta Casa? As contas já foram feitas e refeitas, 

mas o poder da permanência dos sindicalistas nos aeroportos, as visitas aos escritórios, e-

mails, telegramas, telefonemas, greves, greve de fome na ambiência desta Casa, fizeram com 

que os Deputados, mesmo os que se encontram no vexame de pertencer à bancada 

governista, não queiram votar. Não querem votar e se escondem desse voto. Melhor assumir 

que não há condições de votar, votar o Orçamento e dar o recesso. 

Ora, fevereiro?! O poeta Gilberto Gil já disse em alto e bom tom: "Em fevereiro tem carnaval!" 

Não tem reforma da Previdência, senhores! A reforma da Previdência, que é, sem dúvida, o 

texto mais cruel, excludente, fiscalista da história da Previdência Social brasileira, não pode ser 

votada, mas nós estaremos aqui de prontidão. 

Quanto a esta medida provisória... 

(Desligamento automático do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Deputada, cada um está cumprindo o seu prazo 

regimental direitinho hoje, já que estão em obstrução. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Cumprimentos a Deputados do PT e do PDT ao ensejo da troca das Lideranças das legendas. 

Pedido aos Presidentes dos Poderes Executivo e Legislativo de declaração sobre a data da 

apreciação da proposta de reforma previdenciária. Posicionamento contrário à aprovação da 

reforma. 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Presidente, faço 

inicialmente uma saudação. O Deputado Zarattini será substituído na Liderança do PT pelo 

Deputado Paulo Pimenta. No PDT, o Deputado Weverton Rocha será substituído pelo 

Deputado André Figueiredo, que vai retomar sua ação na Liderança do partido. Nós os 

saudamos e lhes desejamos êxito. 

Registro agora, Presidente, a continuidade da nossa posição de obstrução. 

Neste momento, está presente no plenário o Líder do Governo, que declarou que não haveria 

mais votação de reforma da Previdência este ano. Declarou mais do que isso, disse que já 

existia um acordo com os Presidentes da Câmara e do Senado Federal. Agora os três estão 

presentes aqui. 

O Líder do Governo declarou, Senador Eunício, que já existia um acordo com V.Exa. e com o 

Presidente da Câmara segundo o qual a reforma da Previdência não iria acontecer este ano. 

A bancada do PSOL espera uma declaração dos Presidentes de Poderes sobre a reforma da 

Previdência. Se V.Exas. não têm votos para a aprovação, que declarem objetivamente que 

essa votação não acontecerá. 

Estamos preocupados com a possibilidade de amanhã, numa quinta-feira, quando não existe 

quórum, iniciarem um processo de leitura da reforma da Previdência e quererem começar o 

processo de discussão. Isso não pode ser tolerado. A sociedade brasileira não aceita que, 

numa sessão em que praticamente não existam Parlamentares, queiram iniciar uma discussão 

desse porte. 

Vamos continuar aqui a nossa vigília contra o desmonte da previdência pública. Este Plenário 

já aprovou hoje uma isenção criminosa, uma renúncia criminosa, na casa do trilhão, para as 

petroleiras. E vejam só: querem convencer a sociedade brasileira de que os culpados são os 

funcionários públicos e aqueles que têm os menores rendimentos. 

Este Governo não tem vergonha. Ele já está exigindo de quem ganha menos de um salário 

mínimo com trabalho intermitente 8% de contribuição para a Seguridade Social. Enquanto isso, 
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repito, faz com que as petroleiras tenham renúncia na casa do trilhão nos próximos 25 anos. 

Isso é absurdo. Vamos continuar trabalhando contra a reforma da Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Apoio à campanha Abrace o Semiárido, de iniciativa do Centro de Educação Popular e 

Formação Social, acerca do acesso à água potável para famílias paraibanas. Denúncia de 

utilização, pelo Governo Federal, de recursos orçamentários ministeriais como moeda de troca 

para aprovação da reforma previdenciária. Protesto contra as recomendações do Banco 

Mundial para redução do déficit fiscal brasileiro. Discussão da Emenda do Senado Federal ao 

Projeto de Lei de Conversão nº 36, de 2017, relativo ao tratamento tributário das atividades de 

exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural e sobre a instituição 

do regime tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. 

________________________________________ 

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

como lidos três pronunciamentos. 

O primeiro é sobre a campanha Abrace o Semiárido, no Estado da Paraíba, para que haja 

água potável para todos. 

Também falo mais uma vez da farra que o Governo Federal está fazendo com as ambulâncias 

e os consultórios dentários que estão colocando para comprar votos. 

E o último é sobre a reforma da Previdência, mostrando o rombo que este Governo faz ao 

anistiar recursos que deveriam ser destinados para a seguridade social. 

Esta Medida Provisória nº 795 é uma vergonha nacional, pois coloca como contribuição que 

depois de 30 anos ou 40 anos essas máquinas que eles vão trazer vão ficar aqui. Será ferro 

velho, para ficarmos olhando para elas! É uma vergonha um Parlamentar brasileiro fazer um 

relatório, e esta Casa aprovar uma medida provisória que deixa que as empresas que vão 

ganhar dinheiro aqui não paguem impostos de importação durante 30 anos. E mais do que 

isso: não vão pagar Imposto de Renda! 
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Sabem quem serão os prejudicados por esta medida provisória sancionada? São os Prefeitos, 

que terão reduzido o FPM, porque estão tirando recursos desse fundo. E os Estados serão 

culpados. 

Aí vem o Presidente da Federação dos Municípios e pede para votarmos favoravelmente à 

emenda aglutinativa da Previdência. É uma vergonha! É uma vergonha que esta Casa se 

submeta, que esta Casa se agache para o Governo que está a serviço do mercado financeiro, 

empresarial e das multinacionais. Não dá para aceitar! Não dá para aceitar isso! 

Cuidado que a maldição do povo é grande. E quando há a maldição do povo, vem também a 

maldição de Deus para aqueles que agirem contra a vontade da população. Não dá para 

aceitar isso! 

Sr. Presidente, peço que meus três pronunciamentos sejam registrados e dados como lidos. 

Falei sobre isso aqui, porque muitas vezes não consigo falar daquele microfone. 

Muito obrigado. 

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para registrar meu profundo apoio a 

campanha Abrace o Semiárido, que está ajudando famílias no Estado da Paraíba a ter acesso 

a agua potável.  

Apoio esta campanha e contribuo financeiramente para que o povo receba todos os benefícios 

necessários para se sustentar. É importante colocar também que esta iniciativa foi tomada pelo 

Centro de Educação Popular e Formação Social, o qual desejo parabenizar, neste momento. 

O Centro de Educação Popular e Formação Social está presente, há mais de 30 anos, em 10 

Municípios e 116 comunidades na Paraíba. As regiões do semiárido paraibano se caracterizam 

pela seca periódica, com chuvas irregulares e média pluviométrica de 200 milímetros a 800 

milímetros anuais, enquanto em outras regiões do Brasil a média é de 1.761 milímetros. 

Na Paraíba, existem atualmente 170 Municípios que pertencem ao Semiárido. No Semiárido 

paraibano chove pouco e as chuvas são mal distribuídas no tempo, sendo uma graça de Deus 

a ocorrência de chuvas sucessivas, em pequenos intervalos. 

As famílias que dependem da climatização e do bom desenvolvimento do seu plantio lutam 

todos os anos para tentarem sobreviver mesmo com o clima desfavorável à vida humana. 

Por isso, ressalto a importância desta campanha Abrace o Semiárido realizada pelo Centro de 

Educação Popular e Formação Social. 

Convoco todos os paraibanos a abraçar essa causa, bem como todos os brasileiros que se 

preocupam e apoiam essa causa pela vida dos nordestinos.  

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez a feira do Palácio do Planalto está em 

liquidação. O que se ouve pelos corredores da Casa é que Temer está dando verbas nos 
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Ministérios, em troca do voto na Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, que 

acabara com a aposentadoria de milhões de brasileiros. 

Segundo informações, as verbas negociadas são no Ministério da Saúde - verbas de custeio 

na atenção básica e atenção especial (verba para custeio de unidades básicas de saúde e 

hospitais filantrópicos, com valores de 3.000.000,00 a 11.000.000,00 por Parlamentares. 

Ambulâncias no valor de 170.000,00 cada, e Parlamentares recebendo de 10 a 40 unidades e 

até mais. Consultórios dentários (gabinetes odontológicos), estão dando 30 unidades por 

Parlamentares da base. No Ministério das Cidades e Integração Nacional a verba para 

pavimentação e asfaltamento e calçamento: 3.000.000,00 a 30.000.000,00. 

Conta-se que somente um Deputado recebeu 40 ambulâncias, enquanto os da Oposição e que 

declaram voto contrário a essa abominação da Previdência são negados esses benefícios. 

Este Governo só faz lambança. É o Governo do acordo. Se você fizer a vontade deles, 

receberá benefícios públicos. 

Quero dizer que não aceitaremos o que está acontecendo e que isso deve ser investigado com 

urgência. 

Era o que tinha a dizer. 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reforma da Previdência é uma vergonha. Se for 

aprovada estaremos voltando uns 20 a 30 anos na história. É um retrocesso impressionante. 

Estamos retomando prerrogativas do século passado. Tipicamente aquela arrogância 

tecnocrata, baseada no Consenso de Washington, de querer dar recomendações aos países 

em desenvolvimento ou já desenvolvidos para realização de suas políticas públicas, 

econômicas e sociais. 

E o pior de tudo é que essa encomenda devastadora é do Governo brasileiro. 

O programa Expressão Nacional, da Câmara dos Deputados, no dia 5 de dezembro deste, 

trouxe um tema muito atual e interessante para o País: "Cortar despesas é o único caminho 

para tirar o Brasil do atoleiro ou gastar melhor e monitorar resultados também devem compor 

essa fórmula?" 

Assisti ao programa do começo ao fim e muito me chamou atenção a fala do economista e 

membro da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério 

de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, Paulo Kliass, que afirma: 

"Na verdade, e o pior de tudo é que o estudo elaborado pelo Banco Mundial que sugere ao 

País formas de reduzir o déficit fiscal, ser mais eficiente e consolidar os ganhos sociais 

alcançados nas últimas décadas, foi encomendado pelo Governo brasileiro. Quer dizer que em 

2015 o Ministro Joaquim Levi, desprezando toda a equipe técnica do Ministério do 

Planejamento, bem como do Ministério da Fazenda e dos Ministérios Setoriais que detêm toda 

essa capacidade de fazer avaliação das políticas públicas em termos financeiros, econômicos 

na sua eficácia de implementação, chamou, simplesmente, o Banco Mundial para dizer ao 

Brasil o que ele deve fazer? Aliás, sabe quem é o diretor do Banco Mundial hoje? O ex-Ministro 

da Fazenda, Joaquim Levi, isso é uma loucura." 

Segundo o Sr. Paulo Kliass: 
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"Não é mera casualidade essa troca de interesses envolvendo essa alta tecnocracia brasileira, 

envolvendo também essa alta tecnocracia de Washington. Agora o que é pior ainda e é uma 

vergonha para sociedade brasileira e para o Governo brasileiro é o enfoque que eles dão. Quer 

dizer que o foco é um ajuste que não é justo. O nome do documento deveria ser um ajuste 

injusto, porque ele faz exatamente a reprodução de todos os equívocos que foram 

implementados e desenvolvidos num passado não muito recente. A sociedade brasileira está 

farta, ela não quer mais a repetição deste equívoco. O foco do documento é o foco do corte de 

despesa. Identifica um problema real, que é um problema fiscal e a solução que ele apresenta 

para esse problema é cortar despesa. Em nenhum momento, ele faz uma avaliação da política 

fiscal. A única coisa que ele identifica é que agora estamos passando por um momento de crise 

e recessão e naturalmente a capacidade de arrecadação do Estado faz com que seja 

comprometida e a receita cai e as despesas se mantêm. 

Então o foco que o Brasil precisa recuperar o seu equilíbrio fiscal está muito mais no aumento 

da arrecadação do que simplesmente na queda da despesa. Os números que estão sendo 

postos na reforma da Previdência são falaciosos, quer dizer o mesmo número que são postos 

no Banco Mundial. E que o problema central da estrutura da despesa brasileira é a previdência, 

isso é mentira, isso não é verdade. A conta que é estruturalmente mais gastadora do 

Orçamento brasileiro e todo mundo sabe e eles não mencionam é a conta de juros. Quer dizer, 

em 2015 o brasileiro gastou meio trilhão de reais com pagamento de juros?" 

Ainda o Sr. Paulo Kliass afirma: 

"Existe outro esforço que tem que ser feito. O Banco Mundial diz que está sendo gasto na 

saúde, na educação, etc., e não fala em nenhum momento que existe mais de meio trilhão em 

sonegação no País. Quer dizer, são dívidas do setor privado com o Estado brasileiro que são 

simplesmente sonegadas. E aí você tem o outro lado que é justamente o da renúncia fiscal, ou 

seja, o Governo abrindo mão de receita e comprometendo de maneira ou não equivocada a 

capacidade arrecadadora do Estado. Não existe País no mundo que tenha produzido 

desenvolvimento econômico sem algum tipo de ajuda do aparelho do Estado, isso se dá na 

forma de subsidio e isenção, porque caso contrário o Brasil ficará dependendo eternamente de 

empresas internacionais."  

Está claro que o Governo está fazendo com o País. Vemos que o Governo abandonou todo 

aparato que tem de funcionários muito bem capacitados, para servir às ordens vindas de 

Washington e por intermédio de plutocratas da política brasileira. 

Como já era de se esperar, o relatório do Banco Mundial, que é administrado pelo Diretor 

Joaquim Levi, ex-Ministro da Fazendo, fala de gastos com servidores e contratos mal 

administrados, mas joga luz também sobre os programas direcionados ao setor privado, cujos 

resultados não são sequer avaliados. 

Essa política tecnocrata de Michel Temer dá nojo. É injusta com os brasileiros e faz o País 

afundar. Michel Temer está sendo um Robin Hood às avessas. Tira dos pobres e dá aos ricos.  

Era o que tinha a dizer. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 



 

2158 
 

391.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 13/12/2017-17:04 

Publ.: DCD - 12/14/2017 - 82 GLAUBER BRAGA-PSOL -RJ 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 
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Sumário 

Apelo ao Presidente Rodrigo Maia para manifestação sobre a inclusão ou não na pauta da 

proposta de reforma previdenciária. Continuidade da obstrução das votações pelo PSOL em 

protesto contra a proposta de reforma da Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. 

Deputados, eu sinceramente não estou entendendo. Dialoga-se aqui no plenário com todos os 

Parlamentares da Base e da Oposição, e todos dizem que não há reforma da Previdência, que 

o Governo não tem o número suficiente de votos. 

O Líder do Governo no Senado Federal, o Senador Romero Jucá, já deu uma declaração 

pública, em nome dos Presidentes da Câmara e do Senado Federal, de que havia um acordo 

para que a votação da reforma da Previdência não acontecesse neste ano. E o Presidente da 

Casa, o Deputado Rodrigo Maia, até este momento, não dá uma declaração de que a matéria 

não vai ser votada. 

Presidente Rodrigo Maia, com todo o respeito, há pessoas que estão entrando no nono dia de 

greve de fome. Se já existe a certeza de que essa matéria não será votada neste ano, é até 

uma irresponsabilidade manter uma expectativa de algo que não acontecerá. As pessoas 

estão, neste momento, com acompanhamento médico. Elas estão aguardando exatamente 

uma palavra de V.Exa. sobre a não votação da reforma da Previdência. 

Hoje eu fui lá cumprimentá-las. Elas me disseram o seguinte: "Já existe a posição de que hoje, 

até o meio-dia, o Presidente da Casa, Rodrigo Maia, vai dar uma declaração sobre a reforma 

da Previdência. Ele já disse isso". 

Se todos sabem que não vai haver essa votação, por que manter as pessoas nesse estado 

permanente de apreensão, inclusive colocando em risco a própria saúde? 

Eu queria aqui fazer um apelo ao Presidente da Casa para que, de uma forma transparente, já 

dissesse se vai chamar para votação ou não o texto da reforma da Previdência.  

Presidente, V.Exa. desautoriza no microfone o que foi dito pelo Senador Romero Jucá e que já 

está em todos os veículos de comunicação? Se não é verdade o que disse o Senador Romero 

Jucá, de que há um acordo com V.Exa. para que a matéria não seja votada, os Deputados e as 

Deputadas querem saber. Mais do que os Parlamentares, o Brasil quer saber, quer uma 

resposta de V.Exa. sobre este assunto. 

A bancada do PSOL vai continuar em obstrução contra a reforma da Previdência. 

 



 

2159 
 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

391.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 13/12/2017-17:04 

Publ.: DCD - 12/14/2017 - 107 ANDRÉ FIGUEIREDO-PDT -CE 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades de 

exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural e criação de regime 

tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, 

de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Posicionamento do orador contrário à 

proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT-CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, infelizmente mais uma vez vimos à tribuna não para comemorar 

projetos que sejam benéficos para a população, como os que ontem nós conseguimos aprovar, 

o dos lotéricos e o dos agentes comunitários de saúde, e sim porque a Medida Provisória nº 

795 voltou do Senado.  

Aqui nós temos que discutir se vamos tirar o conteúdo nacional e dar isenção em tributos 

federais para as empresas, as petroleiras internacionais importarem, a indústria toda que 

trafega ao redor da indústria do petróleo, até 2022 ou 2040.  

Nós estamos vivenciando um momento realmente de entreguismo de médio ou longo prazo. A 

indústria nacional nesse aspecto sequer se mobilizou. A ABIMAQ - Associação Brasileira da 

Indústria de Máquinas e Equipamentos poderia ter se mobilizado mais, mas não o fez.  

De qualquer maneira, nós temos aqui na Câmara a possibilidade de minimizar o dano. Quando 

todos falamos em 1 trilhão de reais que a Medida Provisória nº 795 traz para o Brasil, nós nos 

referimos apenas ao art. 1º do projeto de lei de conversão, e isso em cima das áreas já 

licitadas. O prejuízo é de muito mais de 1 trilhão de reais.  

E nós aqui estamos discutindo como retirar direito de professor, de servidor público, daqueles 

trabalhadores que vão viver a vida toda para se aposentar com o mínimo de dignidade.  

Como o Deputado Júlio Delgado aqui falou, nós estamos num limbo, porque há 2 horas veio o 

Líder do Governo no Congresso dizer que a votação da Previdência ficaria para 2018, e agora 

vem um desmentido, dizendo que a Câmara vai ter que discutir e votar ainda em 2017.  

Pois bem, vamos votar! Se V.Exas. têm votos, base do Governo, coloquem a matéria em 

votação. Aliás, eu vou além, porque a base do Governo não está totalmente envolvida com a 

votação da reforma da Previdência. Muitos Deputados não estão se vendendo por cargos e 
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emendas porque sabem o prejuízo eleitoral que vão ter, e outros também não estão porque 

compreendem muito bem o conteúdo maléfico dessa reforma da Previdência.  

O que nos indigna é ver que, com o nosso dinheiro, o dinheiro público, este Governo patrocina 

uma propaganda mentirosa, dizendo que apenas vai acabar com o privilégio de altos salários.  

Senhores, nós estamos falando, por exemplo, de professores e professoras, que poderiam se 

aposentar com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade e, de repente, faltando 1 mês, 

podem passar a ter que trabalhar mais 15 anos para atingir os 40 anos de contribuição e o 

mínimo de 60 anos ou mais de idade, dependendo do gatilho da faixa etária. É muita 

perversidade com o povo brasileiro!  

Além do mais, há a questão das pensões, da qual às vezes nos esquecemos: a de o acúmulo 

de pensões ser proibido. Hoje, se um cônjuge ganha 3 mil reais e o outro 2 mil reais, e um 

deles falecer, o que ficar pode optar pelo valor mais alto, optaria pelos 3 mil reais. Só que tem 

que haver desconto de 40% em cima desses 3 mil, ou seja, ele receberia apenas 1.800 reais. 

Consequentemente, ele vai ter que optar pelos 2 mil reais. De uma renda familiar de 5 mil 

reais, além da perda do ente querido, ele ainda vai ter uma perda de 60% no seu rendimento, 

que vai cair para 2 mil reais. 

E aqui, mais uma vez, nós nos reunimos para dar trilhões de reais... Eu não digo só mais 1 

trilhão de reais porque, se formos fazer o cálculo, veremos que ele é apenas para os próximos 

20 anos, e não para os próximos 40 ou 50 anos.  

Um dia desses eu vi que o déficit na Previdência, em 2083, daqui a 65 anos, vai ficar acima da 

dívida pública de hoje. Ora, daqui a 65 anos, tem gente que não nasceu e não vai se aposentar 

nessa idade. Já estão contabilizando até quem não nasceu! 

Em cima disso tudo, nós queremos reforçar que votaremos, pelo menos para minimizar os 

danos da MP 795, a favor da medida que veio do Senado. 

Obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal. Crítica à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das 

atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural e 
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criação de regime tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. 

________________________________________ 

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, primeiro, parabéns aos brasileiros que não se intimidaram 

com a chantagem dos mercados, não se intimidaram com a chantagem da propaganda 

mentirosa do Governo Temer, resistiram, e nós conquistamos uma vitória importantíssima! 

Parabéns aos agricultores que estão em greve de fome! 

A antirreforma da Previdência não será votada! Anuncio ao mercado financeiro que ele pode 

muito, mas, felizmente, ainda não pode tudo. O povo brasileiro tem altivez. Sabe debater e 

sabe defender os seus direitos. 

Quero dizer, para o bem da economia brasileira, que esta antirreforma da Previdência, 

Deputado Pompeo de Mattos, não vai ser aprovada agora e não vai ser aprovada em fevereiro, 

em março ou em abril. Os candidatos a Presidente apresentarão as suas propostas, e, com 

transparência, nós vamos debater o pacto previdenciário do País. 

Agora, aqui, nós estamos com a medida provisória lesa-pátria da Shell, da BP, Deputado Silvio 

Costa. É um escândalo o que o Parlamento brasileiro está fazendo! O Parlamento brasileiro 

está de joelhos para atender às multinacionais.  

Está aqui a matéria. O Ministro da Inglaterra veio aqui exatamente para exigir: tem que acabar 

com o conteúdo local, tem que retirar os impostos do negócio do petróleo. 

E esta medida provisória faz tudo isso que o Ministro do Reino Unido, em nome das 

multinacionais, pediu. 

O Parlamento brasileiro ainda pode se levantar, e maneira de se levantar é não deixar votar 

essa medida provisória. 

Não tem nada a ver, Deputado Julio Lopes, com essa história de zona franca. Não tem nada a 

ver com essa história de REPETRO, que vem do Lula e da Dilma. 

No Governo Lula e no Governo Dilma, nós tínhamos a exigência de conteúdo local. 

Esse Ministro e as multinacionais não podiam entrar no pré-sal brasileiro, Deputado Julio. Era o 

sonho deles entrar nesse pré-sal. V.Exas. ajoelharam e, em nome do golpe que derrubou 

Dilma, estão entregando o pré-sal para eles. 

Mas há mais: o petróleo, Sras. e Srs. Deputados, é um dos negócios mais lucrativos do mundo. 

Uma coisa é dar incentivo fiscal para desenvolver a Amazônia numa zona franca. Outra coisa é 

pegar um negócio que todo mundo quer, com o qual vão ganhar bilhões, trilhões, e entregar 

para essas multinacionais com 1 trilhão de reais de incentivo fiscal. 

Um trabalhador que ganha 5 mil reais paga Imposto de Renda, e essas multinacionais vão 

ganhar trilhões e não vão pagar nenhum centavo de Imposto de Renda e Contribuição sobre o 

Lucro Líquido. 

Quem está dizendo que é 1 trilhão de reais é a FENAFISCO, é a Consultoria da Casa, é a 

razoabilidade, são os números. Não é nenhuma disputa: é mentira, é verdade; é mentira, é 

verdade. 
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Se é mentira, tirem o art. 1º da medida provisória. Por que colocaram o art. 1º? O art. 1º é para 

entregar o Imposto de Renda que eles devem aos brasileiros para deixar no bolso da Shell. 

Essa é que é verdade. Esse é que é o entreguismo. Esse é que o Parlamento que, por maioria, 

está de joelhos e não tem a honradez de defender a nossa Nação. 

Por fim, antes de passar a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos, quero dizer que o art. 5º 

isenta todas as importações de óleo e gás de máquinas e equipamentos e vai liquidar 1 milhão 

de empregos no Brasil. 

É uma vergonha o que este Parlamento está fazendo! Pensem em defender o Brasil e não em 

defender as multinacionais! 

Vamos ouvir o Deputado Pompeo de Mattos, que vai concluir o nosso tempo. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Realização de propaganda enganosa pelo Governo Federal sobre a proposta de reforma 

previdenciária. Rejeição popular à proposição. Alerta aos Deputados sobre o risco eleitoral de 

voto favorável ao tema. Submissão do Governo brasileiro aos interesses de petrolíferas 

estrangeiras na exploração de petróleo na camada pré-sal. Contrariedade à reforma da 

Previdência Social.  

________________________________________ 

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, 

Deputado Henrique Fontana. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero reafirmar aqui, de forma muito clara, convicta, 

alto e bom som, que o Governo que propõe essa famigerada reforma da Previdência é o 

mesmo Governo que está entregando, por meio de isenção de impostos para as 

multinacionais, especialmente a Shell, 1 trilhão de reais. Para elas, porteira aberta; para os 

brasileiros, porta fechada, porta na cara. 

Nessa reforma da Previdência, o Governo já perdeu o debate perante a sociedade ao propor 

49 anos de contribuição e 65 anos de idade para a aposentadoria, ao tirar das pessoas com 

deficiência o direito à aposentadoria, assim como dos idosos, dos pobres, do agricultor e da 

agricultora. 
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Agora o Governo vem e maquia a sua proposta, faz uma pirotecnia e inventa uma propaganda. 

Aliás, tão falsa é a propaganda do Governo sobre a reforma da Previdência que se compara a 

uma nota de 3 reais, que todos sabem não existir. 

É preciso que denunciemos tudo isso ao cidadão. A propósito, parabéns aos brasileiros e às 

brasileiras, que reagiram nas praças públicas, nos sindicatos, na atividade do dia a dia, 

sufocando essa famigerada reforma, que não vai sair este ano, que não vai sair no ano que 

vem, porque o povo marcou na paleta aqueles Deputados que a defendem. 

Se quiserem votar a favor, podem votar, mas não voltam no ano que vem, nem que ganhem 

benesses, nem que haja o "toma lá, dá cá" tão famoso. Tudo o que ganharem do Governo vai 

ser pouco se comparado ao mandato que vão perder, porque o povo gaúcho e brasileiro não é 

bobo, não é filho de pai bobo.  

Se nos comprarem por bobo, devolvem-nos de madrugada e vão ver que o brasileiro, de bobo, 

não tem nada, ainda mais percebendo, de forma objetiva, que este Governo que tenta tirar 

direitos dos trabalhadores é o mesmo Governo que abre as portas do País para que as 

multinacionais venham aqui explorar o pré-sal, o nosso petróleo, o petróleo de Getúlio, sim, o 

petróleo brasileiro.  

O Governo vai fazer o que Brizola sempre denunciou neste País. Brizola dizia: "Ah, as perdas 

internacionais! Ah, os interesses nacionais!" Pois são esses interesses que fazem o Brasil, esta 

Casa, através deste Governo, entregar ao estrangeiro 1 trilhão de reais em 20 anos, 50 bilhões 

de reais por ano, isenção de impostos, Imposto de Renda, PIS, COFINS, CIDE. 

Nós brasileiros temos que pagar. Eles estão leves, livres e soltos. Esta Casa, aprovando isso, 

estará se ajoelhando, pedindo penico, lambendo bota para o capital estrangeiro, para as 

multinacionais petroleiras. 

Nós do PDT não concordamos. A matéria não tem o nosso voto, não tem o nosso apoio. Isso 

recebe as nossas críticas, para alertar o cidadão e a cidadã sobre a consciência cívica do País, 

que é demarcar na paleta aqueles que estão fazendo esse entreguismo do capital nacional. 

Não à Previdência! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Discussão da Emenda do Senado Federal ao Projeto de Lei de Conversão nº 36, de 2017, 

relativo ao tratamento tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo 

de petróleo ou de gás natural e sobre a instituição do regime tributário especial para as 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos. Solicitação à Presidência de não votação da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, estou aqui com todos os sites de notícias abertos: "Votação da reforma da 

Previdência ficará para fevereiro, diz Jucá". "Senador afirmou que a decisão foi acordada entre 

o Governo e os Presidentes da Câmara e do Senado." 

Podemos comemorar a vitória do povo brasileiro contra esse ataque à aposentadoria! Vitória 

da resistência dos partidos de Oposição! Vitória do povo brasileiro! 

Enquanto eles querem entregar 1 trilhão de reais às petroleiras, Shell e BP, nós resistimos aqui 

para que ele não tire da aposentadoria do trabalhador de um a dois salários mínimos. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto eles querem, aqui continua o projeto que veio do 

Senado, que só tem uma mudança: de 2040 para 2022 na validade. Mas continuam tirando 

recursos da Contribuição Social do Lucro Líquido, do PIS e do COFINS que formam o 

orçamento da seguridade social. Estão tirando dinheiro da seguridade social para entregar para 

as petroleiras isentando também Imposto de Renda de pessoa jurídica e imposto de 

importação. Isso aqui é um escárnio, uma vergonha. Eu vejo, pela cara dos Líderes da 

situação, que eles foram derrotados. 

Eu quero pedir ao Presidente Rodrigo Maia que diga, em alto e bom som, que essa reforma da 

Previdência não será votada mais este ano, nem no ano que vem, e o novo Governo não mais 

vai atacar os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, vamos lutar para que seja revogado 

esse ataque estrutural feito ao Estado brasileiro, esse desmonte do Estado brasileiro, essa 

destruição dos direitos dos trabalhadores e para que essa alienação de soberania nacional seja 

revertida. Vamos conversar com o povo em 2018.  

Não à reforma trabalhista! Não à PEC do Teto! Não às terceirizações! Não à privatização! Não! 

Não! Não à reforma da Previdência! Derrota dos golpistas. Derrota da corrupção em nosso 

País. 

Fora, petroleiros internacionais! 

Viva o povo brasileiro! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Posicionamento contrário à proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Sem revisão do orador.) - Peço que restitua o meu tempo, 

porque 4 segundos são preciosos para os pobres.  

O Governo fecha o ano com uma derrota. Dr. Marun, olhos e ouvidos de Cunha, no Governo, 

estreia perdendo por duas razões fundamentais. A primeira é que ainda há democracia, 

mesmo limitada, neste País, e uma proposta que mexe com o cotidiano do povo, e jamais foi 

apresentada no período cabível, que é o período eleitoral, não prospera. 

A outra razão é que o Governo, que é uma confederação de investigados, réus, agora, como 

Cunha vai para o Governo, condenados, privatistas máximos, devotos sem votos do Estado 

mínimo, tem muita dificuldade de passar qualquer proposta aqui. 

O Brasil precisa ser passado a limpo. Essa mudança na Previdência, que me recuso a chamar 

de reforma, para ter o mínimo de campo de debate, tinha que ser precedida por cálculo 

atuarial; pela revelação do motivo da falta de repasse da contribuição das empresas para a 

Previdência, inclusive a contribuição de trabalhadores, a razão de 10 e 30 bilhões de reais ao 

ano; pela informação de como anda a cobrança da dívida ativa da União em termos 

previdenciários com seus grandes devedores (empreiteiras, frigoríficos, bancos), que 

financiavam campanhas eleitorais. Este é o País campeão do refinanciamento de dívidas de 

grandes empresários. 

Portanto, a embocadura dessas mudanças na Previdência foi totalmente equivocada, espúria 

ilegítima. Deu no que deu. Eles não vão ter base aqui para que Deputados e Senadores 

coloquem o seu dedo ali, em algo que afeta a vida da população. 

E, não por acaso, seis pequenos agricultores, seis trabalhadores rurais que sabem que as 

mudanças propostas vão afetar ainda mais o seu sofrido dia a dia estão em jejum, alguns há 8 

dias. Isso é bonito! Isso é sensível!  

E hoje a Câmara viveu duas realidades. No Anexo IV, a polícia bateu para investigar 

Parlamentar acusado de fraude em licitação. Isso não pode ser naturalizado. Não é normal! De 

outro lado, gente que luta, gente que vence. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica à Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento tributário das atividades de 

exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás natural e criação de regime 

tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, 

de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. Posicionamento do orador contrário à 

proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB-MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Parlamentares, eu não vou fazer a questão de ordem que eu havia solicitado ao 

Deputado Manato, mas vou aqui repetir e reler para todos, porque nós estamos entrando agora 

na votação da emenda que veio do Senado e que corrigiu um pouco, Deputado Montes, o 

equívoco que nós votamos aqui na medida provisória, quando trouxe para 2022 os 5 anos de 

vigência da aprovação desta matéria, porque isso tudo está tratado na LDO. Isso é uma 

questão fiscal. 

Eu ouvi da boca do Presidente da Casa, Deputado Rodrigo Maia, e de outros que não 

votaríamos aqui nenhuma matéria em que houvesse mais renúncia fiscal, arrecadação para o 

Governo.  

Há outro equívoco aqui, há uma questão de ordem colocada. O Presidente e a Mesa da Casa 

sabem do risco da votação desta matéria, Deputado Schuch, para uma questão judicial 

inclusive. 

Nós fizemos uma questão de ordem com relação ao § 2º, que mais uma vez aqui eu vou ler o 

texto como era e como ficou o do Relator, que não foi observado no Senado Federal, e trata 

exatamente do equívoco que o Senado corrigiu com relação à matéria:  

Para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser considerada a 

exaustão acelerada dos ativos de que trata o § 1º formados até 31 de dezembro de 2022 (...) 

Esse texto aqui, Sras. e Srs. Deputados, veio do Governo, veio da medida provisória, tratou 

dos ativos e do cálculo da contribuição sobre o lucro líquido até 2022. Essa proposta veio do 

Governo. 

E ao se tratar da questão do prazo solicitado pela Deputada Leandre no destaque que nós 

votamos aqui quando da votação na Câmara, ela coloca a questão de 2022, e aqui, quando o 

Relator coloca, ele tira a questão dos ativos até 2022, deixando livre. Aqui é pior do que 2040. 

Aqui é a ad aeternum. Aqui nós estamos tirando contribuição sobre o lucro líquido ad 

aeternum. Não há prazo. Na outra, ele ainda estipulou o prazo de 2040; aqui não há prazo 

algum, Sras. e Srs. Deputados.  

É um absurdo o que está sendo votado e está sendo inobservado por esta Câmara, que pode 

ser judicializado, porque nós estamos aqui liberando ativos, contribuição sobre o lucro líquido 

que o País arrecada. Não se trata de maquinário - não vamos aqui querer enrolar ninguém -, 
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não se trata de bens importados ou bens similares construídos no Brasil; trata-se de renúncia 

fiscal, mais uma vez abrindo mão de recursos. 

Enquanto vemos esse equívoco nessa medida provisória, que, por sorte, volta à Câmara, para 

a Casa poder tentar corrigir esse absurdo, isso não é observado. E o Presidente da Casa, o 

Deputado Rodrigo, sabe que tem uma questão de ordem, um abacaxi muito grande nas mãos, 

porque, ao indeferir essa questão de ordem, ele coloca esse questionamento a ser feito 

judicialmente, porque se trata de ativos que estão ad aeternum... Não existe previsão de 

quando terminará a exaustão prevista no relatório do Deputado Julio Lopes. 

Isso, Sras. e Srs. Parlamentares, logicamente, é mais uma daqueles que dão como argumento 

o que estamos vendo no encerramento dos nossos trabalhos em 2017. Uma parte do Governo, 

reconhecendo a derrota, ao não ter o número de votos para aprovar a reforma da Previdência, 

anuncia que ela não mais será votada; a outra parte do Governo pede àqueles que fizeram o 

anúncio que se retratem, que anunciem que na semana que vem isso pode ser votado 

novamente, quando uma parte já liberou e quer inclusive votar o Orçamento para que não 

tenhamos mais matérias a deliberar na semana que vem. 

Olhem que doideira! Parece que eles estão querendo passar a bola de quem vai ficar, levar 

para casa no final do ano a bola da derrota da não votação da reforma da Previdência, 

enquanto nós colocamos aqui que nós vamos levar para casa a sorte da não votação e do 

compromisso que fizemos com a sociedade, com o povo brasileiro, de não deixar votar uma 

reforma que acabava mantendo privilégios e sobrecarregando mais uma vez a classe 

trabalhadora e aqueles que contribuem com a Previdência pública brasileira. É isso que está 

em jogo. 

E aí se vem tentando votar uma medida provisória que, por um equívoco do Governo e da base 

do Governo - para corrigi-lo -, volta para cá, para encerrarmos isso, irmos para a votação do 

Congresso Nacional e, na votação do Congresso Nacional, Deputado Silvio Costa, votarmos o 

Orçamento, o que é um dever de todos nós, Deputados e Senadores, Deputadas e Senadoras, 

para sairmos de recesso. 

Mas, não, aquilo que foi anunciado 2 horas atrás já está sendo contestado pelo Ministro e 

reafirmado. É um jogo de empurra, é um jogo de empurra para dizer o seguinte: "A derrota não 

é minha, não; a derrota é sua. Não, a derrota não é sua; a derrota é dele". Enquanto isso, a luta 

de quem colocou isso durante todo o ano... 

Volto a dizer aqui que, desde o ano passado, quando nós não deixamos instalar a Comissão 

Especial da Reforma da Previdência, muitos aqui dissemos: "Nós não vamos deixar votar essa 

reforma ruim para o povo brasileiro no ano de 2017". 

Foi com a luta de V.Exa. e de tantos Deputados que aqui estão que não deixamos votá-la. E o 

Governo agora, reconhecendo a fragilidade, a falta de legitimidade para, no apagar das luzes 

da Sessão Legislativa, tentar votar uma reforma, não reconhece que não tem mais número e 

deixa isso para 2018. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Indignação com benefícios concedidos a Deputados pelo Governo Federal para a votação da 

proposta de reforma previdenciária. Ilegitimidade do Governo Michel Temer para a 

apresentação da matéria ao Congresso Nacional. Sugestão ao eleitor de sufrágio nas eleições 

de 2018 a candidatos comprometidos com a inclusão social. Votos de feliz Natal ao povo 

brasileiro.  

________________________________________ 

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/AVANTE-PE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos terminando o ano, e sinceramente estou 

muito preocupado com as finanças do País. Fico no plenário o tempo todo e fico ouvindo as 

conversas dos Parlamentares da base do Governo para votar essa reforma da Previdência. Eu 

termino o ano muito preocupado com os recursos desta Nação.  

Ouçam a conversa dos Deputados. Um estava dizendo ali: "Meu irmão, eu recebi 80 tratores". 

Oitenta tratores! Esse cabra deve estar montando uma agência para distribuir tratores. O outro 

virou e disse: "Não. E eu que recebi 170 ensiladeiras?" Ensiladeira é usada para fazer silos. Eu 

parei e fiquei ouvindo a conversa. O outro disse: "Não, eu estive no Ministério da Saúde e 

recebi 40 gabinetes odontológicos". Imaginem Ricardo Barros - Ricardo Barros! - comprando 

gabinete odontológico. Se ele deu a 1 Parlamentar 40 gabinetes odontológicos, em tese são 

300 Deputados na base do Governo, multiplique-se isso por 40 e transforme-se em dinheiro. 

Sinceramente, estou muito preocupado com essa história toda, pessoal. 

Por que estou indignado? Fui comunicado pelo Presidente que amanhã o texto da reforma da 

Previdência será lido aqui. Quando o lerem, o que significa isso? Que aumenta a pressão para 

as negociações.  

Os Deputados da base do Governo sabem, a Maioria, que não têm voto, mas estão 

estimulando essa entropia, essa desorganização entre os Líderes da base exatamente para 

aumentar a barganha. É triste. É claro que quem tem responsabilidade pública sabe que a 

previdência não é um problema apenas do Brasil, mas do mundo. Graças a Deus as pessoas 

estão vivendo mais. Porém, este Governo não tem legitimidade para propor reforma da 

Previdência. Michel Temer se aposentou aos 55 anos, ganha 30 mil reais por mês. Padilha e 

companhia são todos aposentados.  

Na verdade, o Governo não tem o batismo das urnas. A Previdência é um assunto tão sério 

que deveríamos convocar uma Constituinte, uma nova Câmara, um novo Congresso para 

discutir a Previdência.  

Quero alertar o Brasil: esse negócio de quando fevereiro chegar... 

(Desligamento automático do microfone.) 
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O SR. NELSON MARQUEZELLI - Chega, Presidente! Vamos votar! 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Obrigado, Deputado. Vamos votar. 

O SR. SILVIO COSTA - Peço 1 minuto, por favor, pelo espírito natalino. Vou concluir. 

Sabem quando eles vão votar? Vou dizer agora - e eles vão tentar votar mesmo: após o dia 5 

de outubro de 2018. Eu vou dizer o porquê. Terminadas as eleições, metade aqui, 

historicamente, perde - a metade representa 250, 270 Deputados -, a outra metade tem mais 4 

anos, aquele que se elegeu. Está aí o perigo. Eles vão colocar a Previdência após o dia 7 de 

outubro de 2018. Tenham certeza disso.  

Eu peço à opinião pública brasileira: preste atenção no serviço. Em 2018, vote nos 

Parlamentares que têm compromisso com os menos favorecidos, com o estado de bem-estar 

social, com o estado de inclusão social. 

Um abraço. Feliz Natal para o Brasil! 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é visível a boa 

vontade de V. Exª, como Presidente do Congresso, em votar a LOA ainda hoje. É claro que, 

para nós, vários de nós da oposição queremos patrocinar um acordo com V. Exª para pacificar, 

na CMO e aqui, a conclusão da votação à noite da Lei Orçamentária. 

Porém, há essa questão política sobre a discussão e a votação da PEC da previdência. 

Ainda que V. Exª tenha dado uma declaração forte ontem sobre a não votação, que foi 

importante, também há outra medida provisória que veio do Senado e que o Presidente 

Rodrigo Maia quer votar. 

Então, para nós... Ou seja, nós queremos negociar com V. Exª o conjunto da obra naquilo que 

é atribuição do Presidente do Congresso. A minha pergunta: nós tocamos... 

(Interrupção do som.) 
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O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Nós tocamos hoje, agora, no final da tarde, e vai tudo 

até nove ou dez horas da noite, para encerrar? Esta é a vontade... 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CONGRESSO NACIONAL ORDEM DO DIA PELA ORDEM 
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________________________________________ 

Sumário 

 

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ. Sem revisão do orador.) - Presidente, assim que V. Exª 

terminar a votação desses PLNs, o Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já está ali sentado 

para reabrir a sessão da Câmara, para a votação da Medida 795, que trata do petróleo. É esse 

o interesse que está em jogo neste momento no plenário. Exatamente por esse motivo, a gente 

tem que dar encaminhamento a esta sessão do Congresso e discutir essas matérias. Ponto 

um. 

Ponto dois: mesmo que fosse votar as matérias relativas ao petróleo e que houvesse, então, 

acordo da oposição, vamos obstruir e enfrentar, no mínimo, no mínimo, deveria haver do 

Presidente da Câmara um indicativo de que não haverá mais votação de reforma da 

previdência este ano na Câmara. A gente não está tendo nem uma coisa, nem outra. Nem está 

o indicativo de não votar a previdência... 

(Intervenções fora do microfone.) 

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - Esses gritinhos lá da Base do Governo não me 

comovem. 

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. PMDB - CE) - Está no tempo dele, no tempo dele. 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - Não está havendo indicativo da previdência nem da 

795. 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL - RJ) - Por isso a gente...se 
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________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

 

________________________________________ 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR - MG. Para uma breve comunicação. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vou aproveitar aqui a sessão do 

Congresso para externar publicamente que nós somos contrários à reforma da previdência. 

Não é possível que isso ocorra. Quer dizer, somos cercados nos aeroportos, somos cercados 

nas ruas por onde andamos, somos cercados em todos os lugares, só que esse pessoal que 

nos cerca não pesquisa, não lê jornal, não ouve rádio, porque, se lesse jornal, ouvisse rádio e 

televisão, ia ver que a nossa opinião é que nós somos contrários. 

Mas por que somos contrários? Não somos contrários por sermos contrários; não é porque 

eles querem que nós sejamos contrários. Nós somos contrários porque essa reforma está 

muito malfeita, muito malfadada. Não é possível que só o trabalhador vai pagar essa conta. Só 

o trabalhador não pode pagar essa conta. Por quê? 

O Constituinte não mexeu com os funcionários públicos, com a paridade e a integralidade. Por 

quê? Porque o funcionário público é concursado, não tem Fundo de Garantia, não tem outros 

direitos, enquanto o trabalhador normal os tem. E esse papo de 15 anos para enganar o 

trabalhador normal, dizendo que o funcionário público tem privilégios, é uma propaganda 

mentirosa, enganosa. 

Então, não é possível. O Constituinte de 88 não mexeu nisso. 

A Reforma 20, de 1998, também não, do Fernando Henrique. 

A de 2003, a 4.147, não mexeu também. O Lula também não mexeu. 

A última, da Dilma, também não mexeu. 

Por que ele agora vai mexer e vai passar o trator em cima dos direitos adquiridos do 

funcionário? Para que trabalhar 40 anos para se conseguir a integralidade dos salários? 

Então, essa reforma é maléfica, criminosa, contra o trabalhador brasileiro, porque se perdoam, 

como nós perdoamos aqui, o Congresso Nacional perdoou, dívidas de Refis. Várias. Não foram 

poucas, não: foram várias. Tira do mais rico, e não dá para o mais pobre. Muito pelo contrário: 

tira do pobre e dá para o rico. 
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Então, claramente, somos contrários. 

Enquanto isso, o Governo gasta mal, emprega mal... A segurança pública está fadada... Assim, 

você tem mortes por ano... Roubos, nem se fala. Você não pode comprar nada, porque o 

ladrão já pega o armamento e põe na sua cara, para tomar o que você conseguiu comprar com 

sacrifício. Rouba o seu carro, troca por droga, queima crack... 

(Soa a campainha.) 

 

O SR. DELEGADO EDSON MOREIRA (PR - MG) - ... explode caixa eletrônico, atira, toma 

cidades inteiras. Empregam-se as Forças Armadas para se desmoralizarem as Forças 

Armadas no Rio de Janeiro. 

Não é assim que se administra um país. 

Então, há que se pensar melhor, há que se conversar melhor com a população, e não ir 

querendo passar o trator em cima do povo brasileiro, impingindo uma reforma que só faz bem 

para os empresários, não para os trabalhadores, não para os funcionários. 

Portanto, Sr. Presidente, nós nos colocamos contrariamente e pedimos ao Governo mais 

segurança, mais saúde e mais educação para esse povo. Que empregue o dinheiro dos 

impostos, que são caros, são seis meses por ano, bem. 

Muito obrigado, Presidente. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Comissão Geral para debate do Projeto de Lei nº 4.530, de 2004, sobre o Plano Nacional de 

Juventude.  

________________________________________ 

O SR. PEDRO GORKI - Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a esta Casa o espaço. 
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Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Pedro Gorki, tenho 16 anos, sou estudante do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN e fui eleito recentemente Presidente da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas. 

Quero começar dizendo que o Plano Nacional de Juventude representa a congregação daquilo 

que nós acreditamos que deve ser regulamentado para a juventude brasileira, que são os 

direitos fundamentais do nosso povo. O PNJ representa a garantia dos direitos dos estudantes, 

dos jovens trabalhadores, das jovens mulheres, dos jovens negros e LGBTs. Isso representa 

muito para nós, porque é um compromisso do Governo brasileiro com a juventude brasileira 

que é o futuro do nosso País. 

Nós não podemos nos esquecer de que a juventude não é só o futuro do nosso povo: a 

juventude também é o presente. E, no presente, vivemos grandes dificuldades. Não dá para 

termos política boa de juventude com a reforma trabalhista apresentada no Congresso 

Nacional, apresentada nesta Casa, que não só limita, como também ataca o direito da 

juventude trabalhadora. Não dá para termos política boa de juventude com reforma da 

Previdência que não dialoga com a realidade da juventude trabalhadora no nosso País. 

Não há como nos esquecer do projeto da lei da mordaça que está no Congresso Nacional e 

nas Assembleias Legislativas dos Estados. Não dá para termos êxito na política de juventude 

com lei da mordaça, com projeto que acaba com a democracia dentro das escolas e que ataca 

o direito do estudante. Temos que entender que a juventude não é só o futuro do nosso povo: a 

juventude é o presente. E, no presente, nós dizemos: "Contra a lei da mordaça!" 

Não podemos nos esquecer de que, recentemente, quatro estudantes secundaristas foram 

detidos por protestarem contra o projeto da lei da mordaça na Câmara de São Paulo. 

Não podemos nos esquecer da juventude negra que morre diariamente na periferia. Não 

podemos nos esquecer da juventude vulnerável do nosso País.  

É por isso que o Plano Nacional da Juventude representa a garantia dos direitos dessa 

juventude. Eu tenho certeza de que conseguiremos ter êxito nesse plano, mas não pode ser 

esquecido os problemas urgentes e emergenciais que o nosso povo vive.  

Queremos uma escola democrática, uma escola que dialogue com a nossa realidade, uma 

escola que não seja a de uma reforma do ensino médio feita por aqueles que nunca passaram 

por escola pública, feita por um Governo que não representa a juventude brasileira.  

Por isso, a UBES se coloca à disposição para construir esse Plano Nacional da Juventude, 

assim como já fazemos no CONJUVE, assim como já fazemos nas instâncias de política de 

juventude. Tenho certeza de que teremos êxito com essa forma, porque é com a democracia 

que nós conseguiremos ter um Plano Nacional da Juventude que dialogue com a juventude 

trabalhadora, que dialogue com a juventude estudante, que dialogue com a juventude do nosso 

País.  

Antes que eu me esqueça: Fora, Temer! Nós temos de saber quem são os inimigos da 

juventude brasileira. (Palmas.) 
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________________________________________ 

Sumário 

Discussão do Projeto de Lei nº 8.327, de 2017, sobre a certificação das entidades beneficentes 

de assistência social, na área de saúde. Posicionamento do PCdoB contra a leitura do parecer 

da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, de 2016, relativa à reforma previdenciária.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente Carlos Manato, 

eu queria cumprimentá-lo pelo seu esforço em prol de agilizar a votação deste projeto. Eu 

tenho consciência disso. A nossa querida Relatora, a Deputada Carmen Zanotto, faz questão 

de registrar a contribuição decisiva de V.Exa., que ajudou a construir as condições regimentais 

para pautar este projeto. 

Eu queria cumprimentar a Deputada Carmen Zanotto, que tem uma história de defesa da 

política de saúde neste País e nos ajuda com cuidado na construção desta nas oportunidades 

que nós temos. 

Eu tenho certeza de que V.Exa., que é um homem da área da saúde e tem a vida relacionada 

com o cuidado com as pessoas, sabe as condições em que as Santas Casas vivem hoje. 

V.Exa. é um daqueles que acompanham com desespero a ausência da liberação dos recursos 

necessários para que nossas Santas Casas, que são filantrópicas, que contribuem, cooperam 

com o Sistema Único de Saúde, tenham condições de funcionar. 

A bancada de Minas Gerais, sob o comando do nosso querido Vice-Presidente, o Deputado 

Fábio Ramalho, recentemente botou como uma das prioridades na liberação de recursos 

próprios, da bancada mineira, uma verba destinada a dar um suporte mínimo às Santas Casas 

de Minas Gerais, que, como todas do Brasil, enfrentam dificuldades para se equipararem, 

contratarem servidores e assegurarem melhores condições de salário, trabalho e tecnologia 

para atender o povo. 
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Eu queria, além de cumprimentar o Deputado Carlos Manato e a Deputada Carmen Zanotto, 

dizer que o PCdoB está aqui para barrar qualquer possibilidade de leitura regimental da PEC 

287 - a proposta de reforma da Previdência - e da emenda aglutinativa. Não nos retiraremos 

daqui, porque o povo brasileiro não merece o golpe cruel que representa a reforma da 

Previdência. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Crítica ao Governo Michel Temer. Preocupação com o tratamento dado a pessoas com 

deficiência e a produtores rurais na proposta de reforma previdenciária. Defesa dos servidores 

públicos. Redução dos direitos do trabalhador brasileiro. Posicionamento contrário à política de 

privatizações do Governo Federal. Repúdio à leitura do relatório da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Eu penso que nós 

estamos vivenciando uma profunda retirada de direitos. 

Nós vivenciamos um governo sem nenhum voto, que é fruto de um golpe, fruto de uma rasteira 

na democracia, que colocou a democracia no pelourinho. A democracia neste Brasil está em 

frangalhos! 

Este Governo tem três aspectos bem marcantes em sua atuação. O primeiro deles é vender o 

País, porque não tem projeto de desenvolvimento nacional, não tem projeto de 

desenvolvimento agrícola, nem de desenvolvimento industrial, tampouco de desenvolvimento 

social. 

Portanto, se não se importa com a energia, vende a ELETROBRAS. Está tentando doar a 

ELETROBRAS, porque uma empresa que tem 400 bilhões de ativos não pode ser vendida por 

20 bilhões ou 30 bilhões de reais. 

A mesma coisa acontece com o pré-sal, e de uma forma vergonhosa. Está isentando de 

pagamento em torno de 1 trilhão, nos próximos anos, as grandes petrolíferas, que compraram 

quase de graça o nosso pré-sal. E elas vão poder importar os produtos que precisam para a 

cadeia de suprimento sem pagar o imposto sobre a importação. É vergonhoso o que está 

acontecendo no Brasil! 
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Este Governo, que anistia 1 trilhão, que anistia o banco Itaú em 25 bilhões, que faz um REFIS 

de 220 bilhões, que está estabelecendo acordo de leniência com os bancos privados para 

anistiar as suas próprias dívidas, não tem moral para implementar uma reforma da Previdência 

que retira direitos do povo, como o direito de se aposentar. 

Em 53% dos Municípios brasileiros não há expectativa de vida média de 65 anos. Portanto, 

esse povo não se aposentará.  

O que este Governo está fazendo com as pessoas com deficiência é uma verdadeira 

crueldade. As pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho vão ter que 

aumentar o tempo de contribuição para terem direito à aposentadoria. É o aprofundamento de 

uma penosidade. 

Mas não é só isso: a pessoa que tem uma deficiência incapacitante será dependente dos pais 

e receberá a pensão dos pais. No entanto, essa pensão só poderá ser acumulada em até 2 

salários mínimos. Se os pais ganham ao todo 5 mil reais, essa pessoa terá que viver, depois da 

morte deles, com 2 mil reais - perderá o cuidador familiar e terá que contratar outro cuidador. 

Isso é uma crueldade com as pessoas com deficiência!  

Também é uma crueldade o que está fazendo com as pessoas que estão no campo, que 

entram muito cedo para trabalhar, carregam calos nas mãos e produzem os alimentos deste 

País. 

Nós estamos com seis pequenos agricultores em greve de fome, e três deles há 10 dias 

padecem, em profundo sofrimento, para que todos tenham vida, e vida em abundância. 

Estamos perto do Natal. Antes de se falar sobre Cristo ou acerca de Cristo ou de Cristo, 

deixemos que Cristo fale por nossos exemplos. É o que fazem aqueles que estão em greve de 

fome, porque Cristo é uma das mais profundas experiências de fraternidade e de solidariedade, 

sofreu as dores do ser humano para que todos tenham vida. Estão deixando o Cristo falar 

através de suas ações essas cinco mulheres produtoras rurais e esse frei. Eles estão em greve 

de fome para que todos tenham vida, e vida em abundância. 

E isso significa impedir a aprovação da reforma da Previdência, que é uma reforma para os 

privilegiados. Que moral tem este Governo para dizer que está combatendo os privilegiados? 

Ele sabe que o servidor público que entrou depois de 2013 tem a mesma aposentadoria do 

trabalhador da iniciativa privada. Ele sabe: o servidor público contribui com 14% do seu salário 

para ter direito à aposentadoria e, uma vez aposentado, continua contribuindo. Ele sabe de 

tudo isso, mas mente para o povo brasileiro. Utiliza recursos públicos do povo, recursos que 

não podem ir para a saúde, não podem ir para a educação, porque estão congelados. Isso nós 

vimos! Os recursos vão para os banqueiros, para os rentistas, que abocanham quase a metade 

do Orçamento brasileiro. Querem que o povo brasileiro deixe de ter direitos. 

Portanto, o golpe adquire concretude. O golpe entra nas casas e traz a fome de novo para os 

lares. O golpe rasga as carteiras de trabalho. O golpe rasga direitos. O golpe dá o corpo dos 

trabalhadores e trabalhadoras, oferece os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras ao 

mercado para serem devorados por ele. Está sendo levada embora a riqueza nacional a preço 

nenhum, negociada na bacia das almas. 

É este Governo que nós estamos vivenciando. É um governo que diz ser contra os privilégios, 

mas utilizou recurso público para comprar Parlamentares e impedir que fosse investigado um 

dos maiores corruptos deste País, Michel Temer. 
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Presidente, a reforma da Previdência, além de retirar direitos, penaliza as mulheres e os 

produtores rurais. 

Este Governo tem uma mitomania clássica, que é a compulsão para mentir, aliada a uma 

cleptomania, que é uma compulsão para roubar, e elege como adversários da Nação os 

servidores públicos, que são fundamentais para esta Nação, porque constroem políticas 

públicas que fazem o luto das "Casas Grandes e Senzalas" todos os dias. E, para manter o 

privilégio dos banqueiros, dos rentistas e do latifúndio que quer invadir as terras indígenas e de 

quilombolas, estabelece uma política de restrição de direitos para o povo brasileiro. 

É inadmissível que nós tenhamos que votar! O Governo quer construir esta manobra de ler no 

dia de hoje uma emenda aglutinativa ou um substitutivo para dar respostas ao mercado.  

É um governo que está de costa para o povo brasileiro e busca impedir as eleições 

democráticas, porque articula para tirar das eleições Luiz Inácio Lula da Silva. E eleição sem 

Lula é fraude. 

Eu encerro com as palavras de Lula, que diz: "Se querem disputar as eleições, apresentem os 

candidatos e ganhem o voto do povo deste País".  

Não criem a farsa do tríplex ou dos sítios para penalizar Luiz Inácio Lula da Silva e não ter que 

enfrentá-lo. Enfrentem-no, porque Lula representa a esperança do povo brasileiro de ter o 

Brasil de volta. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Tentativa de entrega ao Presidente da Câmara dos Deputados de manifesto pela revogação da 

Emenda Constitucional nº 95, de 2016, sobre a instituição do Novo Regime Fiscal. Solicitação 

ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de resposta aos manifestantes em 

greve de fome em dependência da Casa contra a proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu queria 

registrar que, na tarde de hoje, houve uma audiência pública na Comissão de Direitos 

Humanos com a participação de várias entidades da sociedade civil que vieram a esta Casa 

lançar uma campanha pela revogação da Emenda Constitucional nº 95, de 2016. 

Nós, Deputados e representantes dessas entidades, saímos de lá em direção à Presidência da 

Casa, na tentativa de sermos recebidos pelo Presidente para entregarmos a ele um manifesto 

acerca do objetivo dessa campanha. 

Também queria, Sr. Presidente, cobrar, através de V.Exa. o compromisso assumido pelo 

Presidente da Casa de resolver o problema da incerteza quanto a realização da votação da 

reforma da Previdência. Os companheiros que estão em greve de fome há 10 dias já se 

encontram bastante fragilizados e esperam a fala, a posição e a resposta do Presidente 

Rodrigo Maia em relação a esse compromisso assumido por ele, inclusive numa audiência com 

representantes desses companheiros e companheiras que, numa medida extrema, estão a se 

manifestar, por meio de greve de fome, para evitar mais uma maldade contra o povo, que é a 

votação da reforma da Previdência. 

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria manifestar, pedindo ao Presidente que dê resposta 

àquelas pessoas que se encontram aguardando aquilo que ele anunciou que faria nos 

próximos dias, que era dizer a data da votação da reforma da Previdência ou informar sobre a 

não inclusão desta na pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Obrigado. 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a possibilidade de leitura em plenário do parecer oferecido à proposta de 

reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Carlos 

Manato, eu ia questionar V.Exa. sobre isso. 
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Esta Casa está acostumada a golpes, mas, em relação ao tema da reforma da Previdência 

Social, a leitura de relatório sobre a proposta não está na pauta de discussão. Esse tema nem 

foi trazido para os Parlamentares. Aliás, boa parte dos Parlamentares já foi embora para as 

suas bases, está fora daqui para fazer o debate sobre a matéria.  

Então, ler o relatório da proposta de reforma Previdência aqui hoje e não permitir que haja 

debate sobre o assunto é um golpe nesta Casa e nos Parlamentares que já foram para casa. O 

painel foi aberto às 6 horas da manhã, para permitir aos Parlamentares registrarem a presença 

e irem embora para casa, para as suas bases, tocar o trabalho do fim de semana.  

Então, será inaceitável uma manobra como essa, hoje, neste Parlamento. Não vai terminar 

bem, se for conduzida desta forma a discussão nesta Casa. Eu quero chamar o bom senso dos 

Líderes do Governo, da base governista e do Presidente Rodrigo Maia e pedir que que não 

cometam esse erro com esta Casa.  

V.Exa. pode iniciar a Ordem do Dia, votar os projetos que há para votar, conduzir o debate e 

encerrá-la, Sr. Presidente. Se o Governo quiser votar a proposta de reforma da Previdência, se 

quiser colocá-la na pauta para votar, nós estaremos prontos para votar, desde que avise a que 

horas, em que local e de que forma vai fazer isso, e não desta forma escondida, do jeito como 

está querendo fazer, conforme o burburinho que surge neste plenário. 

Era essa a consideração que eu queria fazer. 

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

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES QUESTÃO DE ORDEM 

QUESTÃO DE ORDEM 

________________________________________ 

Sumário 

Questão de ordem sobre a não abertura da Ordem do Dia pelo Presidente da sessão. 

Contrariedade à leitura em plenário do parecer oferecido à proposta de emenda à Constituição 

relativa à reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Questão de ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

estamos numa sessão extraordinária. Sessão extraordinária só pode ser aberta se tiver uma 

pauta predefinida e divulgada. Nós temos uma pauta e temos quórum - há 423 Parlamentares 

presentes aqui, ou seja, com a presença registrada no painel eletrônico. Portanto, V.Exa. não 

pode fazer de conta que nada está acontecendo e deixar que seja urdido um profundo golpe 

contra os trabalhadores e um desrespeito à Oposição. Porque isso é um desrespeito. É uma 

deslealdade do Presidente da Casa querer empurrar a leitura do parecer oferecido à PEC da 

Reforma da Previdência para esta Casa, numa quinta-feira, quando não há Parlamentares 

presentes, querer se utilizar da manobra sórdida de começar a leitura de um parecer quando 

sabemos que não há quórum para deliberar qualquer coisa.  

Sr. Presidente, cabe a V.Exa. duas opções, para que não seja como aquele que está rasgando 

e ferindo, deliberadamente, de forma dolosa, o próprio Regimento Interno: ou encerrar esta 

sessão ou dar início à Ordem do Dia. Como há matérias a serem apreciadas, como há acordo 

para a apreciação das matérias, V.Exa. tem que começar a Ordem do Dia, não tentar fazer 

uma manobra contra o povo brasileiro. E não é só contra o povo brasileiro, é contra o 

Regimento Interno, é contra a Constituição Federal e é contra o direito da Oposição inaugurar a 

leitura ilegal de uma proposição contrária aos interesses da população brasileira para se 

aproveitar do fato de ser esta uma sessão de quinta-feira, em que não há quórum para 

deliberação de matérias que não sejam consensuais. 

As pessoas foram embora! O Governo não pode internalizar o golpe, não pode atuar de golpes 

em golpes: "Hoje nós vamos golpear os trabalhadores. Amanhã nós vamos golpear a 

democracia. Em seguida nós vamos golpear o Regimento. Depois nós vamos golpear de forma 

desleal a Oposição". V.Exa. não pode ser cúmplice disso!  

Eu quero daqui registrar a deslealdade do Presidente da Casa, que, de forma sorrateira, de 

forma fraudulenta, tenta caminhar para a aprovação da PEC da Reforma da Previdência ao 

estabelecer a leitura do relatório e, talvez, a discussão da matéria. 

Por isso o meu protesto e esta questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputada Erika Kokay, eu vou dar uma olhada na 

pauta. (Pausa.) 

Eu quero saber de V.Exas. o que vão permitir que se vote agora. Vamos lá. Matéria sobre a 

mesa: Requerimento nº 7.668, de 2017. Há acordo ou não, Deputada Erika Kokay? (Pausa.) 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Confirmação pelo Presidente Rodrigo Maia de discussão da reforma previdenciária em 

fevereiro de 2018. 

________________________________________ 

O SR. MARCOS ROGÉRIO (DEM-RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diante das 

muitas palavras incomodadas e até da histeria, tomei a liberdade de ligar para o Presidente da 

Casa para tratar deste assunto. 

O Presidente Rodrigo Maia me assegurou que a discussão da matéria será feita no dia 5 de 

fevereiro. 

Portanto, todo esse alarde que está acontecendo na Casa, neste momento, não tem como 

fonte o Presidente da Câmara dos Deputados, o Sr. Rodrigo Maia. 

O Presidente acabou de me confirmar ao telefone que a discussão está prevista para o dia 5 

de fevereiro. 

 

 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Pedido de confirmação do anúncio da data da discussão em plenário da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

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

anunciada aqui a data de 5 de fevereiro para a leitura e a discussão do parecer. Foi anunciada 

por um Deputado que tem a maior credibilidade, que diz que fala em nome do Presidente da 

Casa, com outras palavras. 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Concedo a palavra ao Deputado Delegado Waldir. 

O SR. DELEGADO WALDIR - Sr. Presidente... 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Se puder, repita, por favor. A não ser que eu esteja errado. Aí não 

precisa repetir. (Pausa.) No dia 5 de fevereiro será feita a discussão da matéria. 

Então, Sr. Presidente, anuncie a Ordem do Dia logo. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Mas eu mandei para o PSOL, que está falando que a 

leitura do relatório está aqui na pauta, e não está. 

 

 

O SR. DELEGADO WALDIR - Sr. Presidente, estou há meia hora esperando. Todo mundo está 

cortando a minha palavra a todo o momento! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Esperem o Deputado Delegado Waldir falar. Eu vou dar 

a palavra por 1 minuto. 

O SR. DELEGADO WALDIR - Por favor! Respeitem-me aqui! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Eu vou dar a palavra ao Deputado Delegado Waldir. 

Depois V.Exa. fala. 

O SR. DELEGADO WALDIR - Faz meia hora que estou esperando aqui. Por favor! Eu quero 

falar por 1 minuto só. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

393.3.55.O Sessão Deliberativa Extraordinária - CD 14/12/2017-14:24 

Publ.: DCD - 12/15/2017 - 79 ERIKA KOKAY-PT -DF 

CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 
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Contrariedade à apreciação da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 
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A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - No dia de hoje, nós estamos numa 

sessão cujo painel foi aberto às 6 horas da manhã para que os Parlamentares pudessem 

registrar presença e ir embora. Toda quinta-feira a pauta é discutida e decidida em consenso, 

mas de repente nós fomos surpreendidos com mais um golpe: a tentativa de ler a proposta de 

reforma da Previdência para dar início à tramitação dela no dia de hoje. 

Isso é uma deslealdade com a Oposição, é uma deslealdade com a República, é uma 

deslealdade com o povo deste Brasil. É uma deslealdade que não se admite em uma Casa que 

tem uma essência plural e que tem uma representação do conjunto da sociedade. É uma 

deslealdade com a maioria esmagadora do povo brasileiro, que é contrária a esta reforma da 

Previdência e que buscar expressar de todas as formas a sua indignação. É uma deslealdade 

com os que estão em greve de fome para que nós não soframos este ataque violento aos 

direitos dos trabalhadores. Querem nos arrancar o direito à aposentadoria. Ora, os que têm 

recursos podem contratar uma previdência privada. Quem não tem recursos estará trabalhando 

eternamente, sem o direito à aposentadoria. 

Nós estamos aqui para resgatar a lealdade desta Casa, para que nós não tenhamos esses 

golpes pequenos, que alimentam os grandes golpes. Olhem o que aconteceu com este País: 

ele foi golpeado em sua democracia! Golpista uma vez, golpista eternamente! O golpista se 

sente no direito de ir tirando lascas do Regimento, lascas da democracia, lascas da lealdade, 

estabelecendo como norma o golpe contra os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. 

Nós estamos aqui para poder dizer em alto e bom som que apenas pouco mais de 20% da 

população brasileira diz que quer uma reforma da Previdência. É cruel o que o Governo faz. 

Ele quer que a população apoie a retirada do seu próprio direito! Fizeram isso com a PEC das 

empregadas e empregados domésticos, quando diziam: "Não apoiem os seus direitos, porque 

isso será pior para você; você ficara desempregado". 

Fazem isso com a reforma trabalhista, que invade as nossas casas, arranca os nossos direitos 

e faz com que trabalhadores ganhem menos do que um salário mínimo e não sejam donos do 

seu próprio tempo. 

 

________________________________________ 
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Regozijo com o anúncio do adiamento da discussão da proposta de reforma previdenciária 

para fevereiro de 2018. Ilegitimidade do Governo Michel Temer para envio da matéria ao 

Congresso Nacional. 
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________________________________________ 

O SR. AUGUSTO CARVALHO (SD-DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa 

insegurança se deve ao fato de o Presidente da Casa, o Deputado Rodrigo Maia, ter 

convocado sessão para as 14 horas, com efeito administrativo para ausências, e a motivação 

desse burburinho é a de que poderia ser iniciada a discussão da proposta de reforma da 

Previdência Social, agora definitivamente estabelecida para 5 de fevereiro. 

Considero que foi uma vitória dos trabalhadores e dos Parlamentares que aqui resistiram a 

discussão e a decisão sobre matéria tão relevante não serem feitas neste ano, muito menos, 

na minha opinião, no ano que vem. 

Um governo que assumiu na interinidade, quando foi afastada a Presidente Dilma Rousseff, 

não tem legitimidade para tocar matéria tão complexa, com repercussão profunda na vida das 

pessoas. Na nossa avaliação, só num governo legitimado pelas urnas, após amplo debate com 

a sociedade, com todos os segmentos interessados, após ouvir as centrais de trabalhadores, o 

empresariado, especialistas da Receita Federal e tributaristas, poderíamos imaginar a 

realização de uma reforma previdenciária que levasse em conta o grande interesse nacional. 

Fora disso, Sr. Presidente, é o Presidente interino querendo fazer um cavalo de pau no seu 

programa de governo. Ele foi eleito na Chapa Dilma-Michel Temer. Afastada a titular, não cabe 

ao Vice-Presidente da República fazer uma mudança radical no programa que foi sufragado 

pelo povo.  

Eu não votei em Dilma Rousseff e não votei em Michel Temer. Considero que apenas com a 

legitimação do mandato do Presidente da República, após estabelecido um debate profundo 

com a sociedade, e com o Congresso Nacional renovado, a partir de 2019, teremos condições 

de iniciar debate de tamanha consequência. 

Eu espero que não se concretizem essas manobras, que inclusive jogam água no moinho das 

Oposições, que querem naturalmente bandeiras para confrontar aqueles que como nós 

afastamos um governo imerso em corrupção, um governo que não esteve atento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal e deixou um legado de desemprego e dilapidação do nosso 

patrimônio, especialmente da PETROBRAS. 

Era o que tinha a dizer. 
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________________________________________ 

Sumário 

Protesto do PCdoB contra tentativa do Governo Michel Temer de votação da proposta de 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

A SRA. JÔ MORAES (PCdoB-MG. Como Líder Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

quero lamentar que, neste momento em que vamos discutir, nós não tenhamos a presença do 

Presidente Rodrigo Maia, que veio à sessão para fazer este espetáculo. 

Quero registrar a mais completa indignação da bancada do PCdoB com as manobras que o 

ilegítimo Governo Temer vem realizando para impor ao povo brasileiro algo que é da mais 

absoluta crueldade: essa reforma da Previdência. 

A que assistimos nesta tarde, caros Deputados e queridas Deputadas? Nada mais do que a um 

espetáculo de subserviência ao chamado deus mercado, que são as grandes corporações e as 

multinacionais, um espetáculo para apenas dialogar com as bolsas: "As bolsas estão caindo e 

cairão, se não for lido o relatório da reforma da Previdência!" O Governo faz hoje lamentável 

projeto de espetáculo, porque o Governo não tem votos para colocar esta Casa para apreciar 

sequer a leitura do relatório. 

E o Governo não tem votos porque muitos dos Deputados dos partidos que são sua base 

escutam junto ao povo. Há um sofrimento, há um desespero, diante de um Governo que só 

apresenta pacotes de maldades para o seu povo - reforma trabalhista, reforma da Previdência, 

terceirização - e dá ao grande mercado as maiores benesses. 

E nós da Oposição votamos contra um absurdo de medidas para assegurar que as 

empreiteiras tenham os benefícios, depois que vieram derrotar a PETROBRAS estatal, e 

tenham a benesse de 1 trilhão de reais de renúncia, valor de que o Governo está abrindo mão 

para as coitadinhas das empreiteiras.  

Nós vimos aqui renúncias fiscais e anistias para as grandes empresas da agropecuária, e não 

só renúncias fiscais mas também redução da taxa e de seu índice de contribuição, de 2,5% 

para 1%.  

O Governo trata os grandes deste País com suas benesses e quer impor restrições a um povo 

que sofre um grau de desemprego dramático como o de hoje, quer impor a um povo que sofre 

a dificuldade de ter os seus Estados quebrados, numa lógica de crise fiscal a que o País é 

cada vez mais empurrado.  

Hoje nós vemos que estão sendo abertos investimentos para aqueles que estão salvando o 

Temer, que são contra a investigação, para aqueles que estão prejudicando os trabalhadores 

com a reforma trabalhista e para aqueles que estão efetivamente contribuindo para que o deus 

mercado não soluce e para que as bolsas subam. Alguém está ganhando com essa 

especulação!  

O País está vendo um espetáculo, como o do dia de hoje, de que nada serviu para que se 

desse um passo do ponto de vista regimental, porque essa emenda aglutinativa não tem valor 

algum, como foi apresentada aqui.  
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E isso vai levando a população à confusão. O Relator disse as maiores mentiras! Disse que 15 

anos de contribuição serão preservados. Serão preservados, com o rebaixamento dos salários 

de 85% para 60%. 

Sr. Presidente, nós temos que demonstrar isso à sociedade, que está angustiada. Os nossos 

trabalhadores rurais estão em greve de fome, para alertar este Governo de que a vida do povo 

brasileiro está em risco! Temos que alertar as pessoas de que é a maior mentira está sendo 

apresentada, a de que o povo não vai perder! 

Leiam a tabela. Aqueles que por 15 anos contribuíram terão uma redução nos salários de 85% 

para 60%, e assim sucessivamente, o que atinge também os trabalhadores rurais.  

Por isso, o PCdoB protesta, nesse espetáculo iníquo de venda ao mercado! 

 

________________________________________ 
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Recuperação econômica do País com o Governo Michel Temer. Defesa de aprovação da 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, que momento histórico vive o País, um momento precioso, um 

momento de transformação, um momento de mudança! 

O País estava, há menos de 2 anos, na beira do precipício, quase caindo, quase caindo. Era 

uma depressão severíssima que desnorteava até o partido da época, até o partido da época! A 

inflação estava em quase 11%. O desemprego, a galope, estava passando dos 9%, 10%. Os 

juros eram estratosféricos. As lojas estavam demitindo como nunca. As fábricas estavam 

fechando. A indústria não conseguia reagir. Era um desânimo geral! 

Que bom que o povo veio às ruas em 2013! E deu um recado ao Governo da época: "Olhem, 

mudem! Mudem! Estão gastando demais! Há muita corrupção! Vão fortalecer a Lava-Jato! 

Queremos serviços melhores!" 

E não adiantou. A República tremeu em 2013, dos dois lados, Oposição e Situação. 
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Aí veio 2014. Foi uma festa teatral, com programas majestosos, dando inveja a Hollywood, do 

Governo do PT e da Oposição, junto à qual estava a Deputada que há pouco estava aqui. Nós 

reelegemos o Governo, e continuamos indo para o fundo do poço. 

Aí veio o impeachment. O povo voltou às ruas, e voltou com muita energia. Foi algo 

maravilhoso! As ruas vieram para o Parlamento, conquistaram o Parlamento, e houve o 

impeachment. E o País começou a fazer as reformas. 

Eu pergunto aos Deputados da Oposição que me antecederam: neste momento, onde está o 

povo? O povo não está nas ruas. Por quê? "Ah, o povo cansou". Não! Cansou é da Oposição.  

E nós que assumimos, o Governo do Presidente Michel, com o apoio dessa base firme e 

corajosa, começamos a fazer as reformas. Por isso, o povo não está na rua.  

Em qualquer manifestação que vocês fazem, mesmo pagando, há pouca gente. Na última 

maior aqui quase destruíram, por sinal, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, que 

quiseram destruir. Interessante! 

Então, as reformas... A inflação está em menos de 3%. E não me digam que é por causa da 

recessão, porque na recessão com os senhores a inflação estava em quase 11%. Com os 

senhores estava quase 11%. Não digam isso. É óbvio que a recessão ajudou. Mas saímos da 

recessão.  

Para nós que ganhamos bem, meus queridos Deputados, 33 mil reais brutos, funcionários da 

Câmara todos, 50 reais ou 30 reais por mês que sobram, ou 50 a cada 6 meses... Olha o que 

significa. E essa redução da inflação está significando isso no bolso dos mais pobres, 

Deputada Luiza Erundina, que se esquece disso. O juro está caindo. Os investidores 

chegaram. O desemprego está perdendo força: de 13,6% está em 12,2%. E o prognóstico é 

fechar o ano com menos de 12% e o ano que vem com 8%. 

Este ano criamos 370 mil empregos de carteira assinada e 1 milhão e 100 mil empregos 

informais. Saindo da recessão, de que já saímos! E a crise pega os pobres, os assalariados, de 

quem os senhores não cuidaram bem. Não cuidaram bem!  

E uma das reformas é a da Previdência. Fizemos a PEC dos gastos, para acabar com a 

gastança, com a sangria. Os senhores não cuidavam do dinheiro do cidadão. Não cuidavam! 

Descuidavam! Como descuidavam! E está aí esse cheque especial e o cartão de crédito da 

gastança dos senhores, de que nós vamos sair só daqui 2 anos.  

Veio o teto dos gastos, que está dando resultado. Teríamos quebrado. Veio a terceirização. 

Está aí o resultado. O desemprego está perdendo força. Veio a reforma do ensino médio. 

Acabamos com o cheiro do FIES, para não usar outro termo. Fizemos a reforma trabalhista. Já 

começou a dar resultado. E agora a reforma da Previdência.  

Só quem não leu, só quem não estudou... Pelo amor de Deus! Nós não estamos fazendo a 

reforma da Grécia, que cortou pela metade o benefício do aposentado, demitiu a metade dos 

funcionários. A Grécia incendiou. Tiveram que recuar. Fizeram mais três reformas em 2 anos. 

Espanha e Portugal... 

A nossa foi dura! Reduzimos. Do que foi falado hoje e distribuído, nada mudamos em relação 

ao rural da economia familiar; aquele que tem carteira assinada é empregado celetista, nada 

tiramos, nada mudamos! Não mudamos nada com relação ao rural! Não mudamos nada com 

relação ao idoso! Não mudamos nada com relação ao deficiente! Mantivemos os 15 anos de 

tempo de contribuição!  
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Ora, com relação à idade mínima, o mundo inteiro já o fez. Ora, com relação ao tempo de 

contribuição, há 6 países no mundo com tempo de contribuição... 

Na terça-feira, na Comissão de Orçamento - o Relatório da ANFIP de 2016, este livro aqui, 

mostra na pág. 54, Tabela III, um déficit da Previdência e da Seguridade de 57 bilhões de reais 

-, o Presidente da ANFIP estava lá e disse: "Sim, nós temos déficit em 2016 de 57 bilhões de 

reais". E esses cálculos deles são com dados errados ainda, porque deixaram o segundo maior 

buraco da Previdência, que é o buraco da Previdência Pública Federal, de fora! 

Esta reforma vai ficar para fevereiro, sim. Nós não tínhamos votos para votar. Esta é a mãe das 

reformas, esta é mais difícil! Estamos chegando, vamos ter tempo para explicar para os 

Deputados. 

A rejeição nos últimos 30 dias, segundo o IBOPE, caiu 30%; em fevereiro, vai cair mais 20% ou 

30%. Nós precisamos de mais 40 ou 50 votos de Deputados, e nós teremos, sim! Não adianta 

esse discurso negativo, destrutivo, malvado, maldoso, enganoso, que deixou o País à beira do 

precipício, e nós o retiramos. 

Nós estamos no Governo Federal devolvendo a esperança do aposentado e do futuro 

aposentado! 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de 2017, sobre aprovação do texto do 

Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 

Unidos da América sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior. Solidariedade a 

trabalhadores e a pequenos produtores em greve de fome em protesto contra a proposta de 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nós somos 

favoráveis ao acordo que está em pauta. 

Venho prestar minha solidariedade, primeiro, aos trabalhadores, aos produtores e aos 

pequenos produtores - 5 mulheres e 1 homem - que estão em greve de fome: 3 deles há 10 
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dias. Há 10 dias, eles estão sem se alimentar, para que o alimento não falte na mesa do povo 

brasileiro e para que nós não tenhamos esta crueldade transformada em proposta de emenda 

à Constituição, a proposta que dizem ser a reforma da Previdência, mas que, em verdade, é a 

anulação da Previdência para grande parte da população brasileira. 

O Governo diz que quem ganha salário mínimo terá que trabalhar apenas 15 anos e que terá 

direito a aposentadoria que não pode ser menor que o salário mínimo. Mas apenas por volta de 

20% ou pouco mais de 20% da população brasileira ganha salário mínimo. Os demais 

perderão. Os demais terão que trabalhar 40 anos para ter 100% da média dos seus salários.  

Portanto, esta reforma irá arrancar a renda dos trabalhadores. 

Não estão satisfeitos em liberar 1 trilhão ou 3 trilhões para a Shell? Não estão satisfeitos em 

liberar 25 bilhões para o Itaú? Não estão satisfeitos em abrir mão de 220 bilhões do REFIS 

para negociar particularmente com os banqueiros? Não estão satisfeitos em engordar o 

latifúndio, a elite, os rentistas e os banqueiros? Este Governo serve a isso. 

Alguns dizem: "Nós precisamos trazer investidores para o Brasil". Não há investidores no 

Brasil. O que há são aqueles que estão levando, praticamente de graça, o patrimônio do povo 

brasileiro.  

Seria preciso haver uma emenda constitucional para que o patrimônio do povo brasileiro fosse 

vendido somente com a autorização do próprio povo. 

Ora, a PETROBRAS não pertence a Michel Temer! Aliás, Michel Temer está mudando a grafia 

do seu nome. Hoje, em seu nome, tem-se um "S", "MiShell", e dois eles: o "MiShell" que 

defende a Shell; o "MiShell" que atende aos interesses dos Ministros britânicos para arrancar a 

dignidade do povo trabalhador, para vender a aposentadoria - está vendendo a aposentadoria -

e para vender o pré-sal a preço nenhum e acabar com a ELETROBRAS.  

Nos Estados Unidos, as hidrelétricas são protegidas pelo Exército. Estamos falando de 

soberania energética, de soberania nacional. 

Por isso, nós somos contra essa reforma da Previdência e estamos denunciando a tentativa do 

Governo de... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Inexistência de votos suficientes para aprovação da proposta de reforma previdenciária na 

Câmara dos Deputados. Razões da contrariedade do Partido dos Trabalhadores ao texto da 

proposta. Expectativa de rejeição da matéria.  

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, 

quero ressaltar que o acordo firmado aqui, foi cumprido, na sua integralidade. O Deputado 

Marcos Rogério contribuiu enormemente para esse acordo. Isso deixa claro que o Governo não 

tem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. 

Mais do que isso, ficou melhor do que a encomenda, porque o Relator, Deputado Arthur 

Oliveira Maia, não fez a leitura do seu substitutivo. S.Exa. fez um discurso, expressou suas 

opiniões, falou sobre o que achava em relação à proposta que está apresentando. Nesse 

aspecto, discordamos frontalmente. 

E o povo brasileiro ganhou mais 30 dias ou 40 dias para debater e discutir à exaustão esta 

matéria, porque as pessoas precisam se dar conta do que está em jogo neste momento. Sobre 

a reforma trabalhista, só agora o cidadão está se dando conta dos seus efeitos. Quando estão 

mudando o seu contrato de trabalho, quando estão implementando a tal jornada intermitente, 

quando estão demitindo trabalhadores com um salário para contratar outro com salário mais 

baixo e com jornadas de trabalho diferentes daquelas que haviam sido anteriormente 

contratadas, somente agora é que a população está se dando conta do que efetivamente 

representou a reforma trabalhista. Nós teremos agora a oportunidade de esclarecer a 

população sobre o que representa esta reforma da Previdência, o que significa para o 

trabalhador. 

Eu queria dizer algumas coisas no estilo "você sabia?". Por exemplo, o cidadão sabia que a 

reforma vai penalizar o trabalhador que começou a contribuir mais cedo para a Previdência e 

que está mais próximo de se aposentar, por exemplo, fazendo com que uma mulher para a 

qual falte um dia para se aposentar tenha que trabalhar mais 10 anos? É o que prevê a 

proposta apresentada pelo golpista Michel Temer. 

Será que o cidadão sabe que a regra de cálculo da aposentadoria, que estabelece hoje o 

percentual de 80% das maiores contribuições, passará para todas as contribuições e vai 

diminuir o salário final, em média, em 15%? Tenho certeza de que o cidadão brasileiro ainda 

não se deu conta disso, nem os Deputados e as Deputadas desta Casa sabem disso. 

O cidadão sabe, por exemplo, que a proposta do Temer penaliza muito mais as mulheres, 

porque aumenta de imediato o tempo de contribuição delas de 30 para 40 anos, e os 

professores e as professoras, em que há aumento de 25 para 40 anos de contribuição? Tenho 

certeza absoluta de que os professores e as professoras, os nossos trabalhadores e as 

trabalhadoras mulheres não sabem ainda disso. Não sabem que elas serão as mais 

prejudicadas por esta proposta apresentada pelo golpista Michel Temer, a qual infelizmente é 

incorporada por alguns Parlamentares desta Casa sem a responsabilidade de proteger os 

nossos trabalhadores e trabalhadoras, sem a responsabilidade de proteger aqueles que são 

responsáveis pela presença destes Parlamentares nesta Casa e neste Parlamento. 

E não sei se os nossos trabalhadores e trabalhadoras sabem, mas as viúvas e os viúvos terão 

cortes drásticos na sua renda familiar, que pode ser reduzida em mais de 50%, podendo 

chegar a perdas superiores a 60%. 
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Eu dei aqui apenas alguns exemplos. É importante que os Parlamentares leiam com atenção a 

reforma e aquilo que está sendo proposto pelo Relator. Aliás, S.Exa. não apresentou nada 

aqui, falou mais uma vez em tese: "O substitutivo que irei apresentar..." ou "O meu substitutivo, 

que já apresentei, mas que sofrerá alterações..." S.Exa. chegou inclusive a afirmar que os 

agricultores estarão completamente fora dessa reforma! Nós queremos ver isso colocado na 

prática! 

Aliás, o nosso trabalho aqui, no próximo período, será colocar esta reforma da Previdência na 

lata do lixo, porque não interessa de forma alguma a nenhum cidadão, a nenhum trabalhador e 

a nenhuma trabalhadora, seja da iniciativa privada, seja do setor público deste País. 

Que mês nós teremos, meu Presidente, para fazer esse debate, essa discussão com a 

sociedade brasileira! E os golpistas não irão imputar essa derrota, mais uma vez, aos 

trabalhadores e às trabalhadoras do nosso Brasil. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 
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Presença na Casa do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Críticas à proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

colegas, eu quero falar para quem está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Internet 

porque é preciso falar a verdade para a sociedade, para a população e para os trabalhadores. 

V.Exas. sabem quem estava na Casa, no Salão Verde, enquanto o Presidente vinha presidir os 

trabalhos nesta tarde? Não era mais nem menos do que o Ministro Henrique Meirelles. Isso 

significa que esse tal de mercado não é um fantasma, é gente de carne e osso; tem nome, tem 

identidade, tem cara e tem seus representantes nesta Casa. 

O que fazia o Sr. Henrique Meirelles esta tarde, pouco antes de o Presidente assumir os 

trabalhos e anunciar a fala do Relator da PEC da Previdência?  

Era uma encenação para passar a falsa impressão de que a Casa mantinha a decisão de 

pautar e de votar a Previdência, para dar um recado ao mercado. E o mercado é gente 
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poderosa, é gente de dinheiro e de poder. Ele tem o poder inclusive de manipular os 

indicadores econômicos, de baixar as ações da bolsa, aumentar o valor do dólar para dizer ao 

Governo que ou pauta e vota a reforma da Previdência, ou esse Governo ilegítimo não terá 

mais o apoio do tal do mercado, que é contra o povo. 

Sr. Presidente, é preciso dizer a verdade à população brasileira. Quem impôs esse adiamento 

para fevereiro foram as pessoas em greve há mais de 10 dias nesta Casa. Quem impôs o 

adiamento dessa pauta foram os ativistas nos aeroportos, abordando os Parlamentares, 

ameaçando-os dizendo que, se não tem voto, não volta. Era essa a palavra de ordem. 

Sr. Presidente, nós temos a celebrar hoje o fato de que, quando o povo se organiza, se 

mobiliza, aumenta a consciência dos direitos e da força dele, ele determina e muda a realidade. 

Isso vivemos hoje à tarde e nos dias que precederam este momento, o que indica, Sr. 

Presidente, que nem em fevereiro, nem em março, nem em que mês for, teremos a aprovação 

dessa matéria nesta Casa. (Palmas.)  

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

 

________________________________________ 
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Posicionamento do PSOL contrário à leitura do parecer da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu respeito o mérito deste projeto. O PSOL vai deliberar daqui a pouco.  

O que eu quero dizer aqui neste momento, nesta tarde de quinta-feira, é que o fato de o 

Governo, por iniciativa do Deputado Rodrigo Maia, Presidente desta Casa, insistir em ler o 

relatório da PEC da Previdência a todo custo é um escárnio, é uma vergonha nacional. 

Na verdade, o que existe é uma enorme pressão dos banqueiros, das seguradoras, daqueles 

que querem privatizar a Previdência, do capital financeiro, para que se sinalize que vai ser 

votada em algum momento essa reforma da Previdência.  

Do que vale fazer essa leitura no meio de uma fala de Líder? Não vale nada! Mas é preciso dar 

um sinal ao mercado financeiro, para que a grande mídia bata palmas - é isso! 
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Aí, marcam-se as datas de 5 e 18 para a abertura das inscrições e para a deliberação. Eu 

pergunto: se os Deputados hoje não querem votar a reforma da Previdência, por que eles iriam 

querer votá-la em janeiro, em fevereiro de 2018, ano eleitoral? Qual é a lógica disso? A lógica é 

usar o conta-gotas. 

Ontem o Senador Romero Jucá cometeu um "sincericídio" Ele apenas disse a verdade: os 

Presidentes da Câmara e do Senado e a chefia do Governo trataram sobre o adiamento da 

votação para fevereiro. Aí, o mundo caiu! E hoje ele está dizendo que a verdade é melhor - é 

interessante! 

E os Deputados foram embora: dos 424 Parlamentares que registraram presença hoje, não 

estão aqui nem 30 ou 40. Para que o Governo quer ler isso, a frio? Para dar um sinal para o 

mercado financeiro. 

Na verdade, trata-se de uma conspiração para que os trabalhadores paguem a conta da crise 

econômica. É disto que se trata: espremer direitos dos trabalhadores, não deixar que 

trabalhadoras e trabalhadores do campo e das cidades, os mais pobres, se aposentem.  

E fazem isso com mentiras na televisão, com dinheiro público. Foram gastos 200 milhões em 

propagandas dizendo que a reforma irá combater privilégios. O primeiro privilegiado se chama 

Michel Temer, que devia ter vergonha de colocar uma propaganda como essa. 

Por isso, nós entendemos que não deve ser lido relatório nenhum aqui!  

________________________________________ 
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Contrariedade à votação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSOL-SP. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas 

Parlamentares, todos da sociedade que nos acompanham, é preciso deixar claro o que se está 

tramando na tarde de hoje no plenário da Câmara dos Deputados. 

Ontem o que se comentava dentro do plenário e nos corredores era que o Líder tal e o 

Presidente tal, o Senado e a Câmara estariam a se confrontar, a quebrar a cabeça, colocando-

se um contra o outro, na tentativa de decidir quem protagonizaria o episódio de informar a 

sociedade de quando a nefasta reforma da Previdência seria pautada, discutida e, 

eventualmente, votada por esta Casa. 
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Esta Casa tem desrespeito com a cidadania brasileira. Inclusive, falta transparência nas suas 

decisões de gabinetes, que mudam a cada hora, apesar de estar em jogo a vida de 10 

pessoas. Elas estão colocando em risco - algumas, há 10 dias; outras, há 4 dias - a sua vida, a 

sua integridade física, a sua saúde, para dizer que os trabalhadores rurais e a imensa maioria 

da população brasileira discordam dessa tentativa truculenta. É um desrespeito com os 

cidadãos e cidadãs do País colocarem, apesar de se tratar de uma matéria que sequer foi 

debatida suficientemente nesta Casa, o Relator para fazer a leitura do relatório sem base 

regimental nenhuma, certamente para dar um agrado ao mercado financeiro, que ontem ficou 

nervoso com a perspectiva de não se votar a reforma da Previdência. É isso que está 

explicando, em alguma medida, subliminarmente, essa tentativa de se passar ao mercado a 

ideia de que a reforma da Previdência vai ser aprovada. Não vai, porque a sociedade brasileira 

acordou! Essa atitude extrema desses trabalhadores está se reproduzindo no País inteiro. 

Portanto, não há sentido nenhum em se fazer essa leitura, até porque ela, primeiro, não tem 

base regimental e, segundo, é mais uma farsa que se prega à sociedade brasileira.  

Deixemos isso para o próximo ano! Até lá, provavelmente os Srs. Parlamentares estarão 

convencidos de que o seu interesse de voltar a esta Casa será comprometido, porque o povo 

não vota em traidor. O povo não aceita ser ludibriado por quem quer que seja, Sr. Presidente. 

Portanto, nós resistiremos até o limite das nossas possibilidades nesta tarde, para que não se 

minta mais uma vez para o povo e se tente agradar o mercado financeiro, que é o grande 

interessado nessas medidas. 

 

________________________________________ 
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Pedido à Presidência de esclarecimento sobre acordo para apreciação da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. MARCO MAIA (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Manato, 

para esclarecer a todos nós e tranquilizar a Casa mais uma vez, quero registrar que fizemos 

um acerto com o Deputado Marcos Rogério, que estava em contato direto com o Presidente 

Rodrigo Maia - o Deputado Marcos Rogério até mostrou no celular mensagem recebida do 

Presidente Rodrigo Maia -, em que ficou claro que seguiríamos, nesta sessão, discutindo as 

matérias que estão na pauta e que, quanto ao tema da reforma da Previdência, o Relator viria 
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ao plenário, num determinado momento desta sessão, para ler o relatório, usando o tempo de 

Líder do Governo, ou de Líder do PMDB, ou até o tempo da Liderança do PT, que emprestaria 

o tempo ao Relator, caso necessitasse.  

Este seria o procedimento que teríamos hoje à tarde. 

Portanto, faço este registro, para que não paire nenhuma dúvida ou apreensão para nossos 

Parlamentares que ainda estão na Casa, já que boa parte deles viajou.  

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que reafirme o entendimento deste acordo para a tarde de hoje, 

que nos foi enviado por mensagem do Presidente Rodrigo Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado, eu não estou sabendo de acordo nenhum 

para votar nada nem para falar sobre a reforma da Previdência. Eu peguei a pauta, e não há 

nada escrito sobre a reforma da Previdência. Passei a pauta a V.Exas., e vamos colocá-la em 

votação.  

A certeza que tenho em relação ao que o Deputado Marcos Rogério falou - nós recebemos a 

mensagem - é que a discussão será no dia 5, e ninguém discute nada hoje porque, se é para 

discutir, eu vou embora. Eu não tenho este compromisso. Meu compromisso é com o que está 

aí. No entanto, se no tempo de Líder alguém puder ler o relatório, que o faça. Aqui, não há 

nenhum pedido de tempo de Líder.  

Eu não posso falar de uma coisa da qual não tenho conhecimento. Estou sendo honesto com 

V.Exa. Se isso pode acontecer, eu não sei, porque eu quero aprovar a matéria referente às 

Santas Casas. 

A SRA. JÔ MORAES - Vamos votar as Santas Casas, Sr. Presidente, e, em seguida, nós 

discutiremos as preocupações do Deputado Marco Maia! 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - No máximo, pode acontecer isso. Mas discutir, nada. A 

chance é zero. Fique tranquilo de que a chance de discutirmos é zero. 

O SR. MARCO MAIA - Sr. Presidente, nós estamos todos tranquilos com a colocação de 

V.Exa., pois ela reflete a informação que recebemos do Presidente Rodrigo Maia.  

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Se algum Deputado pedir o tempo de Líder, pode fazer 

o que quiser com ele. O problema é dele, não meu.  

O SR. MARCO MAIA - Eu até posso fazer isso daqui a pouco. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. pode fazê-lo, e eu teria muito prazer em 

conceder-lhe o tempo, porque eu gosto de ouvir V.Exa. 

O SR. MARCO MAIA - O.k., Sr. Presidente. Obrigado. 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Inexistência de votos para aprovação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. PEPE VARGAS (PT-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

enquanto a Deputada Erika Kokay se dirige à tribuna, gostaria de dizer que o que o Governo 

está fazendo, com essa história de querer que se leia o relatório do Deputado Arthur Oliveira 

Maia, da Proposta de Emenda à Constituição nº 287, significa tentar fazer de conta para o 

mercado que ele está tentando votar a reforma da Previdência.  

Todos aqui sabem que não há 308 votos, o que é necessário para aprovar esta proposta.  

Vários Deputados da base do Governo estão torcendo para que esta matéria não seja 

colocada em votação, porque não querem se indispor com o eleitorado, já que a ampla maioria 

da população é contra esta reforma.  

Esta não é uma reforma que combate privilégios. Esta reforma ataca o bolso dos trabalhadores 

mais pobres, que vão se aposentar ganhando menos, terão que trabalhar por muito mais 

tempo, principalmente aqueles que sofrem com a rotatividade do mercado de trabalho. 

Portanto, o Governo está tentando promover uma enganação para o mercado, mas o Brasil 

inteiro sabe que esta matéria não tem a menor chance de ser aprovada nesta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

________________________________________ 
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Contestação a pronunciamentos de Deputados oposicionistas contra a proposta de reforma 

previdenciária. Esclarecimento sobre o cronograma de apreciação da proposição. Importância 

da matéria para a sociedade brasileira.  

________________________________________ 

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

bom deixar bem claro para a sociedade brasileira algo sobre o Partido dos Trabalhadores.  

Há pouco eu vi um Deputado muito amigo meu, que eu considero muito, dizer que não é hora 

de ler o relatório. 

Primeiro, existe todo um cronograma de trabalho do Governo Michel Temer e do Presidente 

Rodrigo Maia. Segundo, trata-se de respeito à sociedade. A leitura da proposta será feita hoje. 

Nós vamos ter tempo para debater, pensar e conversar com a sociedade. Terceiro, quem lutou 

pela reforma da Previdência foram Dilma e Lula. Aliás, no Governo Dilma, o garoto-propaganda 

da reforma da Previdência era o Deputado do Partido dos Trabalhadores que falou agora há 

pouco e agora quer fazer oposição a algo que é necessário. 

Nós temos que debater e fazer uma reforma justa para os trabalhadores, para haver equilíbrio. 

É de equilíbrio que precisamos. Nós temos a responsabilidade, sim, de ter um Brasil melhor, 

um Brasil com investimentos e investidores, um Brasil que gera empregos. Esta é a 

responsabilidade que temos.  

Nós Deputados e Deputadas que temos compromisso com o Brasil não podemos fugir da raia.  

Aqueles que estão dizendo que não vão votar ou que não querem votar agora é porque estão 

querendo tapear a população. Depois, em 2019, eles vão voltar com tudo a que têm direito, 

inclusive com uma reforma mais agressiva. 

Eu conheço bem a turma do PT, do PCdoB, da REDE e do PSOL. Hoje é uma coisa. Quando 

eles passam a governo, a coisa é outra.  

Muito obrigado. 

O SR. PEPE VARGAS - O Deputado Mauro Pereira assumiu a defesa da reforma da 

Previdência. 

O SR. MAURO PEREIRA - Eu só estou fazendo justiça. 

 

________________________________________ 
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________________________________________ 

Sumário 

Contestação a pronunciamento do Deputado Mauro Pereira sobre a necessidade de reforma 

previdenciária. Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 772, de 2017, sobre aprovação 

do texto do Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 

dos Estados Unidos da América sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior.  

________________________________________ 

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

certos momentos, V.Exa., querendo ser democrático, acaba favorecendo o Deputado Mauro a 

ponto de, quando ele queira, falar as besteiras que ele acha que pode falar. 

Eu não espero nem mais nem menos deste Governo. O que se vê aqui são leviandades, 

agressões e asneiras. Portanto, não dá para levá-lo a sério. 

Como tenho respeito por todos os seres humanos, eu vou, com muita sinceridade, torcer para 

que o Deputado Mauro Pereira desça no aeroporto da sua cidade, ande nas feiras e nos 

supermercados, assim como eu faço em Belém, mesmo tendo sido Prefeito duas vezes, ou 

como a Deputada Luiza Erundina, que vai à Avenida Paulista, a atos públicos, à feira em São 

Paulo, e é respeitada. Esta é a nossa honra. 

Vocês não terão condições de andar em paz neste País se cometerem esta violência contra 

nosso povo. O povo de Caxias do Sul é consciente, já teve várias gestões progressistas. O 

Deputado Pepe Vargas é médico, ex-Prefeito, e tem tradição democrática.  

Portanto, não pensem que vocês vão conseguir! 

Façam como o Deputado Marun logo: política suicida e pressão para ser Ministro, porque ele 

não tem condição de ser reeleito onde foi eleito pela primeira vez - ele sabe disso -, a não ser 

que faça certo tipo de eleição, que certamente seria difícil viabilizar porque, mesmo que a 

legislação, com todo o seu rigor, permita o caixa dois e alguma outra mutreta - isso ocorre 

historicamente -, se alguém acha que vai usar milhões e milhões da Shell, da Texaco, da BP 

etc. para garantir eleição ou reeleição, traindo os interesses do povo, não deveria pensar isso. 

Eu vim aqui para falar sobre o tema em debate. Acordo com os Estados Unidos é sempre uma 

preocupação. Os Estados Unidos querem retomar a possibilidade de implantar uma base 

militar no Brasil, coisa que já existe na Colômbia e em outras regiões da América Latina. 

No Governo Lula, o Ministro Waldir Pires suspendeu e engavetou o acordo que finalmente foi 

arquivado em dezembro. Porém, foi retomado o diálogo, infelizmente, por um Ministro do PPS 

com quem eu até tenho boa relação: Raul Jungmann. Mas não é admissível que se discuta 

com uma potência como os Estados Unidos. 

Deputado Alberto Fraga, V.Exa., que tem formação militar, sabe que a soberania não está à 

venda. Não é admissível isso! Olhem Cuba: podemos até ter divergências em relação a Cuba. 

Se há uma tristeza do povo cubano é saber que parte do seu território é uma base militar: 

Guantánamo. Depois de um século, era para ela ter sido entregue, mas os Estados Unidos não 

vão entregá-la. 

No caso da China, eles foram obrigados a entregar. Fazem uma luta política, mas com o 

governo chinês, uma potência atômica, eles não ousam tentar dividir. Com a Rússia, também, 
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como tentaram na Geórgia e em outras regiões. A Rússia vai e bate na mesa. Agora, o Brasil 

querer entregar Alcântara? 

Por isso, eu fico preocupado com este acordo, que pode ter boas intenções formais, mas pode 

representar uma perda irreversível para a soberania do nosso País.  

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Necessidade de realização da reforma previdenciária. Defesa de leitura do parecer do Relator 

da matéria, Deputado Arthur Oliveira Maia.  

________________________________________ 

O SR. BENITO GAMA (Bloco/PTB-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Boa tarde, Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados. 

Deputado Mauro, esta questão da Previdência que tanto se discute hoje no Brasil e nesta Casa 

não é questão de governo, muito menos de Estado. A meu ver, é uma questão de gerações. 

O modelo brasileiro de previdência é extremamente injusto. Um milhão de funcionários públicos 

aposentados neste Brasil - prestem atenção, Sras. Deputadas e Srs. Deputados - consomem 

60% do que se gasta com aposentadoria no Brasil. Sessenta por cento do que se gasta com 

aposentadorias no Brasil é gasto com 1 milhão de funcionários públicos aposentados. E os 

40% restantes são gastos com 29 milhões de aposentados no INSS, no Regime Geral da 

Previdência. 

A Oposição, sobretudo o PT e os partidos aliados reclamam muito - nisso eles têm razão - da 

concentração de renda e da desigualdade social e salarial. Mas é inacreditável que, na hora 

em que se busca fazer o diálogo e o debate para nivelar a previdência neste País, a Oposição 

só quer privilegiar 1 milhão de funcionários públicos aposentados e manter os privilégios dos 

aposentados e dos que irão se aposentar. 

O que o Governo quer - os governos anteriores, nos últimos 20 anos, também queriam - é uma 

reforma que seja justa. Não dá para conviver com uma aposentadoria de 40 mil ou 50 mil reais 

para um jovem ou uma jovem com 45 ou 50 anos de idade, quando pessoas com 65 anos de 
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idade, sobretudo os trabalhadores rurais do Nordeste do Brasil só recebem um salário mínimo, 

ou seja, cerca de 900 reais. 

É inadmissível fechar os olhos e conviver com esta injustiça! 

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós precisamos dar uma descarga ideológica 

neste processo demagógico. Este processo da Previdência no Brasil não pode ter demagogia. 

Nós realmente estamos buscando uma saída para o País. Ninguém quer dar uma resposta ao 

mercado. Ninguém quer dar respostas a ninguém do exterior, muito menos aos empresários no 

Brasil. 

Nós queremos é promover a igualdade no pagamento de aposentadorias, que infelizmente têm 

uma desigualdade avançada em função de uma minoria realmente muito oportunista na 

questão da Previdência. Aliás, eu não diria que a minoria é oportunista. As leis que foram feitas 

é que criaram esta injustiça. 

Para reduzir ou até acabar com esta injustiça, nós precisamos discutir abertamente, de forma 

transparente, e fazer a reforma da Previdência. 

Não dá para conviver com mentiras dos dois lados. Nós temos que colocar luz sobre este 

debate. Não dá para ouvir as pessoas que estão aqui discutindo salários de 40 mil, 50 mil, 80 

mil reais para um aposentado com 52 anos de idade, num país tão pobre e desigual como o 

Brasil.  

Nós precisamos trabalhar. 

Esta não é uma questão de governo ou, muito menos, de Estado. É uma questão de gerações, 

Deputado Pauderney Avelino. Nós estamos discutindo uma questão de gerações: tem que ser 

a negociação da nossa geração com a geração futura, para que esta possa ter uma 

aposentadoria saudável no futuro. 

É assim em todo o mundo. No Brasil, infelizmente não é. Nós não vamos permitir a 

manutenção de privilégios no Brasil. Nós não vamos discutir fora deste contexto, porque não 

dá para entender o que acontece hoje na realidade em que nos encontramos. 

Não há maldade. Não há falta transparência. O que há realmente é a busca do processo de 

diálogo. Qualquer cidadão que queira realmente consertar este País tem que enfrentar com 

coragem as questões sociais e, sobretudo, a aposentadoria dos mais velhos, aqueles que mais 

precisam.  

Sr. Presidente, eu queria neste momento dizer que a leitura, hoje ou não, no Brasil do relatório 

pelo nosso Relator Arthur Oliveira Maia não é para atender ao mercado. A leitura deste 

relatório é só para dar transparência ao processo, para que tenhamos mais ou menos 45 dias 

para estudar, analisar, criticar e escolher o voto da melhor maneira possível, sim ou não.  

Dizer que é oportunismo dar conhecimento com 60 dias de antecedência a um relatório é 

realmente má vontade não com o Governo, mas com nosso Brasil, com nosso País. 

São estas as considerações que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
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Contestação a discurso sobre o pronunciamento da REDE diante da proposta de reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

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

Deputado disse que conhece bem a REDE, em se tratando da reforma da Previdência. Não 

conhece!  

Eu era Ministro das Comunicações quando Lula mandou para o Congresso o projeto de 

reforma da Previdência. Eu era do PDT. Eu liguei para cada Deputado da bancada do PDT e 

disse: "Vote contra". 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Ligou para mim. À época, eu era do PDT. 

O SR. MIRO TEIXEIRA - Eu procurei o Presidente da República e disse: "Eu farei campanha 

contra!" E fiz campanha contra, porque Lula, Brizola e eu havíamos andado por toda a 

Esplanada dos Ministérios, em cima de um caminhão, com 100 mil pessoas em volta, contra a 

reforma de Fernando Henrique Cardoso. 

Na época, eu, Ministro, cheguei para o Presidente Lula e disse: "Presidente, esse descascado 

na minha testa" - eu estava com a testa descascando por causa do sol do fim de semana -, 

"ainda é daquela carreata que nós fizemos em cima do caminhão".  

Nós éramos contra. Eu liguei para toda a bancada, para a direção, para Leonel Brizola na sede 

do partido. Lupi estava secretariando a reunião. Eu estava ao telefone com ele, e ele repetiu ao 

microfone: "Votemos contra!" E aquele auditório todo aplaudiu. 

Eu não quis citar V.Exa., Sr. Presidente, mas agradeço a referência. 

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

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Defesa de aprovação da proposta de reforma previdenciária.  
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O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Muito 

obrigado, Deputado Miro Teixeira. Partindo o comentário de V.Exa., que é um democrata, e eu 

sei a sua posição em relação à PEC, eu não poderia esperar outra posição. 

Nós temos, sim, Deputado Miro Teixeira, que fazer nesta Casa um profundo debate, um debate 

que possa esclarecer para as pessoas o que é que está de fato se querendo com esta reforma, 

o que é que se deseja, o que é que se busca. Afinal de contas, houve aqueles que vieram à 

tribuna para dizer que a reforma acaba com a aposentadoria. Onde a reforma acaba com a 

aposentadoria? Houve outros que vieram para esta tribuna dizer que a reforma da Previdência 

significava que as pessoas teriam que trabalhar até morrer. Outros vieram aqui para fazer as 

mais absurdas ilações dessa reforma com o mercado financeiro. 

Ora, Sr. Presidente, é importante analisarmos aqui a história da Previdência Social no Brasil, 

os Presidentes que passaram pela Presidência desde o Presidente Sarney, passando pelo 

Presidente Fernando Henrique, que fez uma reforma da Previdência, passando pelo Presidente 

Lula, que fez uma reforma importantíssima. Foi o Presidente Lula que mandou para esta Casa 

uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada e que acabou de uma vez por todas 

com a paridade e a integralidade dos salários. 

E o fez acertadamente, porque, de fato, existe no Brasil uma chamada taxa de retorno, ou seja, 

os valores pagos na aposentadoria, sobretudo no setor público, que são muitas vezes 

superiores aos do setor privado. E foi importantíssima essa alteração do Presidente Lula. 

Mas, veja bem, depois do Presidente Lula, veio uma Presidente do PT, e ela se conformou em 

manter apenas a reforma do Presidente Lula? Não, a Presidente Dilma também enviou para a 

Casa a sua reforma da Previdência. Não o fez por via constitucional, como seria de se desejar. 

Fez através de um projeto de lei que valeu apenas para os servidores públicos federais, que 

diz que ninguém que entrou a partir de 2013 possa receber uma aposentadoria superior ao teto 

do INSS - medida acertadíssima da Presidente. 

Entre as medidas que ela cumpriu no seu Governo, eu diria que o mérito dessa proposta dela 

foi acertadíssimo. Ela errou na medida em que não o fez pela via constitucional, porque, não o 

fazendo pela via constitucional, permitiu que Estados e Municípios continuassem a ter a 

possibilidade de praticar essas aposentadorias, mesmo dos que entraram depois de 2013, 

acima do teto do INSS. 

E isso é o que nós estamos corrigindo, Deputado Pauderney Avelino, através da PEC. 

Estamos dizendo que, se não vale para o Governo Federal, também não há de valer para 

Estados e Municípios, porque temos que fazer com que a Previdência tenha uma regra que 
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seja igual para todos. Não importa se eu sou Deputado, se o outro é funcionário público, se o 

outro está na iniciativa privada. Não importa também se o brasileiro ou a brasileira que vai um 

dia se aposentar está no Estado, na União ou no Município, para que possa, em função dessa 

diferença de ente federativo, ter um determinado benefício em relação ao seu irmão, o outro 

que não o tem. 

Estamos, portanto, fazendo uma regra que vale para todos, cumprindo, e cada vez mais nos 

aproximando daquele velho dispositivo constitucional, a mãe de todas as regras, que é a 

isonomia do Direito. Essa isonomia do Direito tem que ser praticada na Previdência, porque, 

afinal de contas, é no sistema previdenciário que se observa a forma mais concreta de o 

Governo exercitar essa isonomia, porque é através da Previdência que o Governo determina 

como será a vida de todos os brasileiros, de absolutamente todos os brasileiros depois da sua 

aposentadoria.  

Não é razoável que, nessa forma tão concreta de estabelecer esse direito, o Governo 

brasileiro, o Estado brasileiro, melhor dizendo, o faça de maneira tão desigual, uma 

desigualdade que percorreu o século XX inteiro, uma desigualdade que se aprofundou de 

maneira absurda nas últimas décadas, principalmente desde a Constituinte de 1988 para cá; 

uma desigualdade que se aprofundou através também de outras regras de natureza 

infraconstitucional, que foram sempre concedendo direitos a uns poucos e, cada vez mais, 

reservando à grande maioria o exclusivo direito a um salário mínimo. 

Meus amigos e minhas amigas, a cada ano que passa, o orçamento da Previdência Social 

exclui do Orçamento da União as demais ações do Governo, na saúde, na educação, na 

segurança pública, no investimento.  

Não é razoável que um País como o nosso gaste do seu orçamento primário 55% de tudo que 

arrecada com aposentadorias. Não é razoável que, para cada 1 real que se gastou em 2016 

com saúde, tenha se gastado 8 reais com aposentadoria. Essa realidade tem que ser 

transformada. E se muda essa realidade tirando de quem tem menos? Claro que não. 

Atingindo o direito do trabalhador rural? Claro que não. Tirando o direito de quem ganha uma 

aposentadoria, um benefício, porque tem uma deficiência física ou mental? Claro que não. Faz-

se essa mudança, pratica-se essa isonomia, distribuem-se com igualdade e justiça os direitos 

acabando com privilégios daqueles que ganham 33, 40, 50 mil reais de aposentadoria.  

Muitas vezes, quando me coloco como Deputado, eu digo que não é justo que eu possa me 

aposentar com 33 mil reais e que o trabalhador só possa se aposentar com mil reais. Não é 

razoável que um funcionário público ainda possa se aposentar com 50 anos ou 50 e poucos 

anos. Que País é esse? Que País é esse em que está na lei constitucional que um trabalhador 

da agricultura familiar só pode se aposentar aos 60 anos, mas, ao mesmo tempo, abriga 

centenas, milhares, centenas de milhares de aposentados do setor público que se 

aposentaram com 50 anos, ganhando salários de mais de 30 mil reais. Que País é esse? Que 

País é esse que diz que a idade de aposentadoria dos mais pobres do setor urbano é de 65 

anos, enquanto que, no setor público, aqueles que ganham mais podem se aposentar com 50 

e poucos anos?  

Isso não é justiça! É contra isso que nos colocamos neste momento. É esse enfrentamento que 

vamos fazer aqui. Não pensem V.Exas. que, como muitas outras questões do Governo, o 

debate fica unilateral, em que, na pressa de se aprovar, deixamos aqueles que são contra falar 

e a nós que somos Governo caberá apenas votar. Não! Subirei de cabeça erguida nessa 

tribuna quantas vezes for necessário para combater esse bom combate, para combater esse 

absurdo privilégio que ainda prevalece no Brasil a respeito da Previdência Social. 
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Nós que acreditamos na mudança pela igualdade temos que fazer essa reforma em nome dos 

brasileiros, porque, se não a fizermos, muito em breve acontecerá no Brasil o que já acontece 

no seu Rio de Janeiro, Deputado Júlio, onde muitas pessoas não estão recebendo 

aposentadoria porque o sistema faliu. Ou então chegaremos a um ponto em que Grécia e 

Portugal atingiram no passado e que o próprio Supremo Tribunal daqueles países reconheceu 

que os direitos adquiridos não valiam mais diante da inexorabilidade, da incapacidade do 

Estado de poder adimpli-los e diminuiu direitos adquiridos. Não chegaremos lá! Não 

chegaremos lá porque sei que o Congresso Nacional não faltará ao Brasil nesse momento e 

faremos, sim, uma reforma que traga justiça, que traga dignidade, que traga o fim do privilégio, 

que traga a garantia de que os brasileiros e as brasileiras mais pobres sobretudo continuarão a 

ter direito a esse importantíssimo benefício na parte mais nobre e grandiosa da sua vida, que é 

a velhice, para que possamos, assim, construir um País realmente igual para todos, mas com a 

garantia da justiça social. 

Presidente Rodrigo Maia, vamos enfrentar esse debate em fevereiro e, sob o comando e a 

Presidência de V.Exa., haveremos de aprovar a PEC 287. 

Muito obrigado. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Encerramento de greve de fome realizada em dependência da Casa em protesto contra a 

reforma previdenciária. Expectativa de rejeição da matéria na Câmara dos Deputados. 

Denúncia de percepção pelo Juiz Sergio Moro de salário superior ao teto constitucional. Crítica 
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________________________________________ 

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

Srs. Deputados e todos aqueles que me ouvem neste momento, primeiro quero anunciar que 

os companheiros que estavam em greve de fome estão neste momento fazendo o 

encerramento com uma grande vitória, para voltar no dia em que a reforma entrar em votação. 

E eu estou pagando para ver este Governo fazer isso. 

Não adianta dizer que essa maquiagem que fizeram na proposta não atinge a classe 

trabalhadora, seja urbana, seja rural. O salário que os brasileiros ganham hoje ao se 

aposentarem não dá para pagar um plano de saúde. Não é só o petróleo que está subindo toda 
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semana, todo mês; não é só a energia, não é só o gás de cozinha, são também os planos de 

saúde.  

As farmácias básicas foram fechadas por este Governo, e os medicamentos básicos, que o 

pobre trabalhador comprava a um preço subsidiado, não existem mais. A maioria não vai 

conseguir viver 85 anos, 100 anos, 120 anos, como diz o Presidente Temer. Isso é uma falácia. 

O Governo está desmoralizado. Estamos aqui em uma sessão anêmica. Uma sessão anêmica 

para mostrar aos mercados, aos ricos, aos trilionários do mundo que o Governo vai votar a 

reforma da Previdência. 

Com a derrota...E qual a derrota? Esta semana, além dos jantares, além dos almoços, além do 

café da manhã, além dos empresários que vieram aqui, além de tudo, fizeram contas, e mais 

contas, e mais contas e não passaram de 240 votos. Estou falando isso, porque conversei com 

vários que são governistas. 

Então, esse relatório aqui é um lixo, é uma ofensa, é criminoso, é um desmonte da 

Previdência. Uma coisa é reforma, outra coisa é desmonte. Ele merece ir para o lixo, ele 

merece ser rasgado pelo povo brasileiro, rasgado por todos. Não presta! Aqui está escrito... 

O SR. MAURO PEREIRA - Isso não é o relatório! Isso é uma folha de papel. 

O SR. ZÉ GERALDO - Aqui está escrita a escravidão. A escravidão, Deputado Mauro Pereira! 

E cadê o relatório, Deputado Mauro Pereira? 

O SR. MAURO PEREIRA - V.Exa. não leu. 

O SR. ZÉ GERALDO - V.Exa. foi colocado numa cabine no Palácio do Planalto. Deram-lhe 

alguma medicação lá para anestesiá-lo e botaram a cartilha na sua cabeça. V.Exa. acredita em 

tudo o que o Meirelles fala. 

V.Exa. votou aqui ontem pela isenção, pelo incentivo às petroleiras, que, nos 20 anos, levarão 

1 trilhão do nosso petróleo, da nossa PETROBRAS, do nosso pré-sal. V.Exa. votou na lei que 

limita gastos por 20 anos; votou a favor do Temer duas vezes, para ele não ser investigado. E 

foi exatamente esse tempo que está derrotando o Governo. 

O PSDB fechou questão. É bom que o povo saiba que o Alckmin, o Fernando Henrique, o 

Aécio Neves e o José Serra são a favor da reforma da Previdência, mas que há Deputados que 

não são. 

O PMDB fechou questão, mas há Deputados que não vão votar. O PPS e o Democratas 

fecharam questão, mas têm Deputados que não vão votar. Se fossem votar, sob a orientação 

dos partidos e fechamento de questão, os 308 votos estariam aqui hoje, e não estaríamos 

fazendo esse debate anêmico, pífio. Pelo contrário, estaríamos votando a reforma da 

Previdência. Não adianta querer montar uma farsa para diminuir impactos, com medo das 

bolsas. O Governo, desesperadamente, precisa dar um sinal de que, em fevereiro, a reforma 

da Previdência será votada, porque os ricos vão ficar de costas para o Brasil.  

Atacar os servidores! Acabar com os privilégios! Será que o nosso Juiz Sergio Moro terá os 

seus privilégios atacados? Aliás, o Juiz Sérgio Moro não respeita a lei, porque existe no Brasil 

um teto, e ele recebem acima do teto. Desafio o Juiz Sérgio Moro a vir a esta tribuna mostrar o 

seu contracheque. 
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Venha aqui, Juiz Sérgio Moro, mostrar o seu contracheque para o povo brasileiro! Vamos 

mostrar os nossos contracheques juntos: você de um lado e eu de outro. Você não respeita a 

lei, porque você recebe um salário acima do teto e está querendo condenar, e já condenou 

inclusive, o ex-Presidente Lula! Agora, mais uma vez, a Justiça brasileira, que já contribuiu com 

o golpe, quer dar o terceiro golpe: quer tirar o Lula da disputa à Presidência. Mas não vão 

conseguir. 

Meus amigos, qualquer proposta de reforma da Previdência que venha do Meirelles, que venha 

do Temer, que venha desse povo, não tem legitimidade, não tem moral, nem pode ser votada 

aqui, porque esse Governo massacra os pobres e ainda tem a coragem de dizer que não tem 

inflação! 

Perguntem ao povo de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belém, de Fortaleza, de 

qualquer capital do Brasil, não estou falando nem do interior, se está satisfeito com a alta da 

energia, com a alta da gasolina. Perguntem isso aos caminhoneiros do Brasil! 

Vocês vão levar este País a uma convulsão social. Isso não vai dar certo. É visível o aumento 

da fome, do desemprego, dos pedintes nas ruas, como acontecia há 20 anos.  

O PAC já teve 200 bilhões no Orçamento para as obras no Brasil, mas no Orçamento votado 

ontem esse valor não chega a 50 bilhões. Quero ver como as rodovias do Brasil vão melhorar, 

como vamos ter ferrovia. Aí vão entregar para os Chineses, com o BNDES financiando 80%, 

com mais 65 anos de exclusividade! Esse é o caso da Ferrogrão, que tem apenas um rico 

brasileiro que será dono, o Ministro Maggi, do Governo Temer, e sua família. O resto é da 

China. Em 65 anos, eles terão o domínio total para exportar e importar. Ou seja, eles 

mandarão. E o BNDES mudou as regras do jogo para financiar em até 80%. 

Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o povo brasileiro está discutindo a reforma da 

Previdência. Pode não entender muito de números, mas sabe que essa reforma da Previdência 

é contra a classe trabalhadora. E, se não conseguiram votar nesta semana, muito mais difícil 

será votar em fevereiro, março, abril, porque estaremos mais próximos da eleição. E Deputado 

que votar a favor dessa reforma dificilmente terá o voto do povo para voltar ao Congresso 

Nacional, a esta Câmara dos Deputados. 

Que o programa A Voz do Brasil registre esta minha fala. É uma vergonha o Governo fazer 

esse esforço todo para dizer para os mercados que vai haver reforma da Previdência, quando 

o próprio Governo sabe que não existe mais clima para fazer essa reforma! 

 

________________________________________ 
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Sumário 

Incoerência do discurso do Governo Michel Temer em defesa da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

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

atentamente o Relator e vi como é incoerente o discurso do Governo. Aliás, quando se diz 

alguma coisa e sabe que está fugindo à verdade, isso vai para além da mitomania, que é 

compulsão por mentir, que tem este Governo. Isso chega às raias do cinismo. 

Dizer aqui que os policiais se aposentarão com 55 anos? Ora, 40 anos de trabalho ininterrupto 

vão ser necessários para que se tenha direito a 100% da média do salário. Portanto, os 

trabalhadores policiais terão que trabalhar 40 anos para sair com 100% da média dos seus 

salários. Entrarão no serviço público com 15 anos -15 anos - para poder ter direito a sair com 

55 anos? Isso é mais uma farsa deste Governo! É mais uma farsa! 

Este Governo trabalhou e tentou fazer a discussão da reforma da Previdência no dia de hoje. 

Não conseguiu. Aliás, para todos escutarem, dizia que iria colocar a reforma este ano, mas só 

o faria se tivesse condições e segurança de que ela seria vitoriosa. 

Mostrou hoje que sabe que ela não passa nesta Casa. O Governo disse isso hoje com outras 

palavras, porque nem sempre se fala pela oralidade. Fala-se de muitas formas. O Governo 

hoje reconheceu que não tem condições de aprovar a reforma da Previdência. Hoje disse que 

seria aprovada apenas em fevereiro. Reconhece que não tem a maioria dos votos. Reconhece 

que não tem os votos necessários. 

Mas aqui vem e diz que é para combater privilégios! Um governo que isentou a Shell e o seu 

consórcio de 1 trilhão de reais nos próximos anos, um governo que anistiou o Itaú em 25 

bilhões de reais; um governo que renegociou 220 bilhões de reais; que anistiou - e eu digo 

anistia, porque é anistia mesmo - a dívida de ruralistas com a Previdência, que tem uma 

sonegação de 500 bilhões de reais; um governo não faz nada para adquirir, ao contrário, 

anistia, anistia, anistia, vem falar em privilégios? Privilégios de quem? A pessoa com 

deficiência que perdia os pais e tinha direito a uma pensão vai ter essa pensão reduzida ou 

limitada a dois salários mínimos. Isso é cruel com as pessoas com deficiência! Os que estão no 

mercado de trabalho vão trabalhar mais - trabalhar mais! 

Mas aí vem o Governo: "Esta reforma é a reforma de que o Brasil precisa". Bom, ele está 

falando do Brasil de Michel Temer. No Brasil de Michel Temer, só cabem 3% da população. No 

Brasil de Michel Temer, só cabem banqueiros.  

Aí diz: "A Previdência está levando os recursos da Nação". Quem está levando os recursos da 

Nação é o rentismo. Metade do orçamento brasileiro é para pagar serviços e juros da dívida, 

desse deus mercado. E o Governo trabalhou para mandar uma mensagem. Dizia: "Não, não, 

não, temos que mandar uma mensagem para o mercado!"  

Fazer uma farsa, um teatro - um teatro - aqui no dia de hoje para dizer que tem controle sobre 

a situação? Não o tem, porque o povo brasileiro entendeu o que representa essa reforma. Ela 

vai ampliar as desigualdades.  

Como é que se fala em déficit numa política de proteção social? É proteção social! Na 

Noruega, 76% da Previdência é bancada pelo Estado; nos países ricos, de 26% a 30%. Aqui o 

Estado quer que fique apenas para as petrolíferas, apenas para os ruralistas, apenas para os 

banqueiros, apenas para os rentistas. E o povo vai ter que penar com a reforma da Previdência 
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que tira o direito do trabalhador de baixa renda na sua maioria de se aposentar. Em 53% dos 

Municípios brasileiros, a expectativa de vida é menor do que 65 anos. 

Portanto, não me venham com isso. Não me venham com mentiras, porque o povo brasileiro 

sabe do que estamos falando. 

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

 

________________________________________ 
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Regozijo com a aprovação da Medida Provisória nº 795, de 2017, relativa ao tratamento 

tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás 

natural e à instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

Necessidade de realização da reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JULIO LOPES (Bloco/PP-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Carlos 

Manato, agradeço a V.Exa. e o parabenizo pela brilhante condução dos trabalhos desta Casa. 

Eu queria festejar, mais uma vez, festejar a aprovação da MP 795 ontem, apesar do placar 

apertado. Sr. Presidente, essa medida reformará o Brasil, e reformar o Brasil não é tarefa 

simples nem fácil! 

Aqui enfrentaremos a reforma da Previdência. O meu Estado padece de muitos males, mas o 

maior deles é que nós temos 400 mil funcionários públicos para serem pagos, por apenas 200 

mil funcionários ativos. Como é que nós, descontando 14% do salário de 200 mil funcionários, 

podemos pagar 400 mil funcionários? Essa conta não fecha. São 12 bilhões de reais, por ano, 

de déficit da Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos salvar o Estado! 

Precisamos reformar a Previdência do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro! 

Deixo aqui a minha fé, o meu esforço e a minha fala no sentido de que, no início de 2018, 

retornemos a esse hercúleo trabalho de reformar o Brasil. 

Quero deixar a palavra agora com o representante das micro e pequenas empresas, o nosso 

Deputado Jorginho Mello, por favor. 
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Posicionamento favorável à aprovação da reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, estamos praticamente encerrando os 

trabalhos deste ano, mas ainda teremos a semana que vem. Já votamos o Orçamento, e havia 

um desejo político de apreciarmos ainda este ano a PEC 287, que trata da reforma da 

Previdência Social, tão importante para o nosso País. 

Entretanto, tomamos a decisão política de não tratar dessa PEC neste momento, porque, afinal 

de contas, esse é um assunto da maior relevância para o Brasil, e não podemos, em absoluto, 

correr o risco de trazer essa matéria para o Plenário da Câmara e sofrer uma derrota. Essa 

PEC não pode ir para votação com qualquer margem de dúvida quanto à sua aprovação. 

É importante dizer que o debate sobre a reforma da Previdência, que se iniciou no começo 

deste ano, sofreu profundas transformações, Deputado Benito Gama. No início, chegou aqui 

um texto do Governo. Reconheço que, de fato, era um texto duro. Era um texto que propunha 

uma mudança necessária, porém dura, que atingia realmente a questão dos privilégios, mas 

em parte atingia as pessoas menos favorecidas. 

Ao longo de um trabalho árduo, profícuo, importantíssimo na Comissão Especial, absorvemos 

profundas alterações no texto inicial do Governo. Vários pontos foram modificados, vários 

pontos foram transformados, seja na mudança das regras de transição, que, num primeiro 

momento, só era possível para aqueles que tinham mais de 50 anos, e nós estendemos para 

todas as pessoas que estão hoje no mercado de trabalho, seja no que diz respeito à diferença 

de idade e de gênero entre homens e mulheres, passando a constar 62 anos para as mulheres 

e 65 anos para os homens. Também houve alteração nas regras em relação tanto ao Benefício 

de Prestação Continuada quanto em relação aos trabalhadores rurais e em relação às 

mudanças de idade para as chamadas aposentadorias especiais. 

Nós utilizamos um critério histórico no Brasil para conceder aos professores do ensino médio e 

fundamental a oportunidade de se aposentar não mais com 65 anos, mas com 60 anos. Da 

mesma forma, seguindo uma realidade mundial, demos aos policiais também um tratamento 

diferenciado, permitindo que eles se aposentem aos 55 anos. 
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Entretanto, quando estávamos próximos de fazer a aprovação pelo Plenário, uma vez que este 

relatório com essas características foi aprovado na Comissão Especial, quando estávamos 

próximos de submetê-lo à votação pelo Plenário, acontece um fato político inusitado no País: a 

delação da JBS. A legitimidade e a forma como aconteceu essa delação são profundamente 

questionadas hoje. Inclusive, Procuradores envolvidos com essa dita delação estão hoje a 

discutir a sua condição perante a própria Justiça.  

Mas o fato é que dessa delação decorreram duas denúncias contra o Presidente da República, 

e este Plenário teve que se debruçar sobre essas denúncias, esta Casa teve que se debruçar 

sobre essas denúncias. Este processo, portanto, da tramitação da reforma da Previdência foi 

atrasado em virtude dessas duas denúncias que tinham que ser apreciadas aqui na Câmara 

dos Deputados.  

As denúncias foram afastadas, e nós, então, voltamos, após esse processo, para a nossa PEC 

287, uma PEC necessária para o Brasil. Não obstante todas as modificações que haviam sido 

feitas no âmbito da Comissão, resolvemos, então, fazer novas alterações, dentro de um critério 

cristalino, um critério que coloca essa PEC numa condição de atacar privilégios e garantir o 

direito de quem tem menos. 

Dentro desse sentido e nessa direção, resolvemos convergir para uma emenda aglutinativa, 

que, obviamente, ainda não foi apresentada de maneira oficial, mas da qual eu já tomo 

conhecimento aqui. Ela é apresentada pelos Líderes da base do Governo, o Deputado Baleia 

Rossi... 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Prorrogo a sessão por 1 hora. 

O SR. ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Essa emenda aglutinativa, que é resultado naturalmente do 

acordo de todos nós - e nós analisaremos a PEC a partir de disso, considerando que ela será 

também absorvida por esta Relatoria -, exclui da PEC 287 qualquer menção acerca do 

trabalhador rural. 

Todas as questões referentes ao agricultor familiar, e as demais questões que estavam sendo 

propostas, como mudança de idade, fórmula de contribuição, tempo de contribuição, tudo está 

excluído da PEC 287. Passam a prevalecer exatamente as mesmas regras que hoje 

direcionam e conduzem a aposentadoria do trabalhador rural. 

Portanto, esse tema, que foi extremamente utilizado por aqueles que são contra a PEC 287, já 

não poderá mais ser tratado, porque tudo que diz respeito ao trabalhador rural foi excluído da 

PEC, inclusive tudo que diz respeito ao BPC - Benefício de Prestação Continuada, esse 

benefício importante que é pago a pessoas deficientes ou, então, ao idoso que chega aos 65 

anos, não contribuiu e precisa se aposentar. Absolutamente todas as modificações do BPC que 

estavam previstas estão sendo excluídas do texto da PEC 287. 

Mais uma mudança: as pessoas criticam o fato de que está se alterando para os mais pobres o 

tempo de contribuição de 15 anos para 25 anos. Foi com 25 anos de tempo mínimo que essa 

PEC foi apresentada e aprovada na Comissão Especial. Nós resolvemos, portanto, modificar 

também esse aspecto, autorizando que as pessoas possam se aposentar com um tempo de 

contribuição mínimo não de 25 anos, mas de 15 anos. 

Aí V.Exas. haverão de me perguntar: mas o que fica da PEC? O que fica da PEC é o fim dos 

privilégios. Quero ver agora, neste debate, o que vão falar aqueles que em 2013 aprovaram um 

projeto de lei exatamente igual, proposto pela Presidente Dilma Rousseff, que inclusive teve o 

meu voto, e que dizia o seguinte: "Nenhum servidor público que ingressar no serviço público 
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daqui para frente poderá ganhar mais do que o teto do INSS". Aprovamos isso aqui, e essa 

regra já vale desde 2013 para os servidores públicos federais. O que essa PEC faz agora? 

Essa PEC ordena que essa mesma regra venha a valer para os servidores estaduais e 

municipais. 

Quero proclamar em alto e bom tom aqui desta tribuna que não é justo, não é honesto, não é 

razoável que eu e V.Exas., que somos Deputados, bem como um juiz de direito, um promotor, 

um advogado geral da União, nós possamos nos aposentar recebendo 33 mil reais - e somos 

apenas 2% da força de trabalho brasileira -, enquanto a maioria dos brasileiros só pode se 

aposentar ganhando 5.531 reais. Isso não é justo. Isso não é razoável. Essa PEC propõe essa 

mudança, que já existe, repito, por ordem da lei enviada pela Presidente Dilma Rousseff, que já 

vale para os servidores públicos federais. Essa PEC propõe que isso prevaleça também para 

Estados e Municípios. 

Ora, meus amigos e minhas amigas, estamos diante de uma realidade, porque a PEC que se 

coloca dirige-se exclusivamente contra os privilégios, para garantir o direito de quem tem 

menos, para garantir que aquele que é pobre e que precisa da sua aposentadoria possa ter 

esse direito ao longo de toda a sua vida. 

No Brasil, infelizmente, a Previdência Social, que é um instrumento utilizado no mundo inteiro 

como sinônimo de justiça social, aqui no nosso País tem-se transformado no principal 

instrumento de transferência de renda do pobre para o rico do planeta! E temos um quadro em 

que um pequeno grupo de funcionários públicos - que equivale a 700 mil de brasileiros - gasta 

um terço dos 240 milhões de déficit da Previdência, enquanto 29 milhões de brasileiros 

aposentados do Regime Geral gastam os outros dois terços. Isso não é razoável! O que 

estamos fazendo aqui não tem linha partidária, não tem nenhum viés em relação a um 

Governo. Isso é necessário para o Brasil. Esse debate que estamos fazendo aqui, de maneira 

clara, corajosa e verdadeira, é para assegurar a aposentadoria das pessoas mais pobres. 

Obviamente, o Presidente Rodrigo Maia já marcou essa votação para fevereiro. Essa PEC não 

será votada na semana que vem, mas em fevereiro. Mas, de agora até fevereiro, teremos o 

mês de janeiro para fazer um profundo debate com a sociedade, para que as pessoas tomem 

conhecimento daquilo que já vem, de fato, sendo conhecido pelas pessoas nos últimos meses, 

sobretudo nas últimas semanas: a realidade. 

A realidade é que estamos votando uma modificação na Previdência Social, uma modificação 

que acaba com privilégios. Quem for a favor dos privilégios votará contra essa PEC! Quem for 

a favor de preservar que uns se aposentem com 33 mil reais e que outros se aposentem com 5 

mil votará contra essa PEC. Aqueles que querem o Brasil mais justo, o Brasil comprometido 

com o pagamento das aposentadorias de quem têm menos... 

 

________________________________________ 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Indagação à Presidência sobre a agenda de tramitação da proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

quero tirar uma dúvida para a transparência legislativa. Eu li num site de um jornal que V.Exa., 

com o poder que tem para tal, definiu a votação da PEC 287, o início do debate, das 

discussões, enfim, a sua tramitação. Isso não está se dando hoje, obviamente. O que houve 

aqui foi só a fala de um Líder, como existirá a de outros. 

Por favor, existe alguma definição? Eu não quero me informar pelo G1. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Do dia 5 ao dia 7 de fevereiro será o debate. A votação 

será na segunda-feira depois do feriado, dia 19. 

O SR. CHICO ALENCAR - Fevereiro de 2018. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Maia) - Isso. 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a reforma trabalhista. Denúncia de tentativa de demissão de professores da 

Faculdade Estácio de Sá. Consequências para funcionário do Banco Itaú da perda de ação 

trabalhista contra a empresa. Precarização das relações de trabalho no Brasil. Inverdade da 

afirmação de combate a privilégios na publicidade da reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 

A SRA. ERIKA KOKAY (PT-DF. Sem revisão da oradora.) - Eu penso que nós estamos vendo a 

essência do golpe que foi estabelecido neste País em 2016 e que mostrou que o autoritarismo 

também veste paletó, calça sapatos de couro fino, sapatos lustrados, e também veste toga. 

Nós estamos vivenciando isso. 
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Nós estamos vivenciando hoje o que representa a reforma trabalhista. Essa reforma 

possibilitou a demissão de 1.200 professores da Faculdade Estácio de Sá, a qual, entretanto, 

foi impedida de se efetivar pela Justiça - essa Justiça com que a reforma trabalhista quer 

acabar, essa Justiça que a reforma trabalhista quer alquebrar. 

Vejam que, pelas novas regras, uma pessoa que entrou na Justiça contra o Banco Itaú... E nós 

estamos falando daquele banco que tem como segundo maior acionista uma pessoa física, o 

Ministro da Fazenda. Nós estamos falando daquele banco que formou e deixou pronto para 

defender os bancos privados e o mercado financeiro o Presidente do Banco Central - o 

Presidente do Banco Central era o Economista Chefe do Banco Itaú. Ele saiu de lá diretamente 

para ocupar a função de negociar com os bancos, inclusive de construir o que esta Casa, de 

forma vergonhosa, aprovou, que é um acordo de leniência que possibilita que o Banco Central 

elimine as dívidas do sistema financeiro privado. 

O Banco Itaú foi processado, e a Justiça estabeleceu uma multa a quem o processou. Essa 

pessoa terá que pagar 67 mil reais para o Banco Itaú, porque não conseguiu vencer a ação 

que ajuizou. A lógica da nova reforma trabalhista penaliza aquele que tem os seus direitos 

trabalhistas violados e protege os que se acostumaram a utilizar cotidianamente a violação de 

direitos como modo de auferir mais lucros. Seguindo essa lógica, penalizou-se quem estava 

buscando justiça contra o Banco Itaú. Essa é a cara da reforma trabalhista. 

Aqui ocorrerá o mesmo que está acontecendo na Espanha, onde, em 5 anos, houve queda 

brutal da renda dos trabalhadores, bem como a precarização das relações de trabalho e dos 

empregos. Por causa disso, os empregos, agora, não sustentam a dignidade da pessoa 

humana, porque trabalho intermitente permite que o trabalhador ganhe menos do que um 

salário mínimo. 

Nós estamos vivenciando a face do golpe. Estamos vendo o golpe invadir a nossa casa e 

arrancar os pratos de comida. Nós estamos vivenciando o golpe rasgar as carteiras de 

trabalho. Nós estamos vivenciando o golpe invadir a vida do povo brasileiro, um povo que 

protesta contra o que aconteceu aqui no dia de ontem: a consolidação de 1 trilhão de isenção 

nos próximos anos para as petrolíferas estrangeiras, que poderão comprar o que precisam - 

embalagens, insumos e maquinários - de seu país de origem também sem pagar imposto de 

importação. 

Este é um Governo ajoelhado para o capital financeiro, para o rentismo; é um Governo que 

busca fazer uma reforma da Previdência que elimina e acaba com direitos, dizendo que é para 

combater privilégios. Ora, privilégio tem o Banco Itaú, que continua engordando seus lucros 

neste Governo! 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Protesto contra a aprovação da Medida Provisória nº 795, de 2017, sobre o tratamento 

tributário das atividades de exploração e de desenvolvimento de campo de petróleo ou de gás 

natural e a instituição de regime tributário especial para as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

Contrariedade à proposta de reforma previdenciária.  

________________________________________ 

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. 

Deputados, esta Câmara Federal ontem aprovou em caráter definitivo a Medida Provisória 795, 

a conhecida MP do trilhão, a MP das petroleiras estrangeiras, a MP que paga uma parte do 

golpe. 

Lembrem-se de que lá atrás o ex-Chanceler José Serra foi pego numa interceptação telefônica 

conversando com um alto executivo da Shell, prometendo-lhe entregar o pré-sal do Brasil. 

Agora algumas das promessas estão sendo concretizadas. 

Entregaram o pré-sal aqui quando mudaram a lei que estabeleceu o monopólio da 

PETROBRAS, mesmo em associação com empresas nacionais e estrangeiras na exploração 

do pré-sal. Já estão falando em mudar o modelo da partilha, o que é um atentado contra a 

educação, a saúde, a ciência, a tecnologia e o meio ambiente. E ontem aprovaram uma MP 

que dá isenção tributária pelos próximos 20 anos para as empresas petroleiras internacionais. 

A estimativa da Receita Federal é a de que nos próximos 20 anos nós vamos renunciar a 

quase 1 trilhão em impostos e, até 2022, como estava previsto, vamos renunciar a quase 300 

milhões. Isso é o equivalente a dois déficits fiscais, porque o déficit projetado para o ano que 

vem é de 157 bilhões. 

Não venham com essa história sobre a Zona Franca de Manaus. Não tem nada a ver, porque 

na Zona Franca de Manaus são produzidos motocicletas e eletrodomésticos, e esta MP zera a 

alíquota para a importação de equipamentos para a indústria do petróleo, do pré-sal e de 

serviços. Isso comprometerá 2 milhões de empregos no Brasil. Vejam bem: 2 milhões de 

empregos que seriam gerados serão supressos em função desta medida provisória, porque 

nenhuma empresa vai fabricar aqui o que já tem lá fora. Os dispositivos acerca do conteúdo 

local, que estavam, inclusive, nos editais do pré-sal estão sendo rasgados por este Governo. 

Este Governo ontem teve aqui uma derrota imposta pelo povo brasileiro. Eu quero, inclusive, 

cumprimentar os trabalhadores rurais que ficaram em greve de fome contra a reforma da 

Previdência. Este Governo teve que recuar porque não tinha número para aprovar a reforma da 

Previdência. Teve que recuar e não pôde coloca-la em votação neste semestre. 

Não há número porque essa reforma é falaciosa. Um Governo que diz que há déficit nas suas 

contas não pode dar uma isenção de 1 trilhão de reais e outra de 300 milhões de reais nos 

próximos 2 anos. Há uma incoerência absoluta por parte deste Governo. 
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Esta reforma da Previdência infeliz vai destruir o serviço público e vai inviabilizar 80% das 

aposentadorias dos trabalhadores - a aposentadoria e a aposentadoria integral. 

Portanto, estamos na resistência. Semana que vem, o Governo anunciará que vai iniciar essa 

discussão. Pode até iniciar, mas não terá número para votar, porque o povo brasileiro não 

aceita essa reforma. Este Governo não tem legitimidade, não foi votado para isso. Somos 

contra que este Governo faça qualquer tipo de reforma. 

E ele continua entregando: quer entregar a ELETROBRAS, que entregar Furnas, quer entregar 

a CHESF, quer entregar o nosso pré-sal - já começou, infelizmente, a entregar o nosso pré-sal; 

esta medida provisória infeliz é um atentado contra o povo brasileiro. 

 

Nós vamos para a Justiça! Nós vamos para a Justiça para anular esta medida provisória, que é 

ilegal e inconstitucional. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Reduzido índice de aprovação popular do Governo Michel Temer. Aprovação de elevados 

cortes nas despesas públicas para 2018. Redução de investimentos na área social. Efeitos da 

reforma trabalhista. Protesto contra a reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Com revisão do orador.) - Sra. Presidente, se fizermos 

um balanço, mesmo que breve, sobre este ano e sobre o governo - ou desgoverno - do 

impostor ilegítimo Temer, fica fácil compreender porque ele tem apenas 3% de aceitação 

popular. 

Provavelmente, esses 3% significam os banqueiros, os muito ricos deste País que receberam 

as isenções tributárias para sonegar impostos. Provavelmente, esses 3% são aqueles que 

estão protegidos com ele no Palácio do Planalto, os seus amigos, a corriola da corrupção. 
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Basta ver o que esse Governo fez durante este ano. Vejamos o corte em todas as despesas 

públicas. Ontem, aprovou-se aqui o orçamento: 90% de cortes nos gastos na área social; 

aproximadamente 85% em todos os investimentos, todos os gastos na área da agricultura 

familiar, seja aquisição de alimentos, seja aquisição de terras, seja na assistência técnica, no 

financiamento do PRONAF, enfim, cortes generalizados na agricultura familiar, nos gastos 

sociais. 

O saldo é a terceirização, que está produzindo precarização, demissões; é a reforma 

trabalhista, que em 1 mês já demonstra os seus efeitos contra os trabalhadores, penalizando-

os, impedindo que eles recorram ao Poder Judiciário para ter acesso a parcelas simples, 

legítimas, legais, que os patrões deixam de cumprir na contratação ou até no desligamento das 

pessoas. 

É, portanto, o Governo do entreguismo na área do petróleo - R$1 trilhão em 20 anos para 

atender às multinacionais. A única coisa que continua se desenvolvendo neste País é o 

rentismo. Nada de redução de taxas de juros. Ele diz que a taxa de juros está caindo. É 

mentira! A taxa real está até subindo, porque a queda da inflação é maior do que a queda da 

taxa de juros, então o sistema financeiro não tem do que reclamar, e por isso é tão poderoso 

nesta Casa, interfere tanto nela. 

A reforma da Previdência, eles colocam como a única pauta que este Governo insiste em 

implementar. Não vai conseguir. Não tem votos suficientes. O povo brasileiro sabe o que é a 

reforma da Previdência. Todos puderam compreender a que se destina essa reforma: a 

maltratar os mais pobres, impedir a aposentadoria, acabar com a previdência pública e 

favorecer a previdência privada, que alimenta a agiotagem do sistema financeiro. 

Vamos continuar lutando. As palavras são "luta" e "resistência". Nós vamos fazer isso em 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Defesa de aprovação da reforma da Previdência Social. 

________________________________________ 
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O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Bom dia, caro Presidente, 

bom dia, queridas Deputadas e caros Deputados. Hoje é um dia significativo: devemos ler o 

relatório da nova reforma da Previdência. 

Esta nova reforma está focando diretamente nos privilégios, na "privilegiatura".  

Eu respeito todos aqueles que se aposentaram aos 50 ou 55 anos, ganhando entre 10 mil e 30 

mil reais. Todos se aposentaram legalmente. No entanto, a lei de aposentadoria atual mantém 

privilégios. 

Nossa proposta, a proposta do Governo, aponta diretamente para os privilégios que há no 

serviço público. Por isso, faltam recursos. Todos têm que trabalhar, não podem se aposentar 

aos 55 anos e viver, no mínimo, mais 30 anos ganhando altos salários. Isso passa tanto por 

Deputados e Senadores, como pelos funcionários desta Casa, do Senado Federal, do 

Ministério Público, da Receita Federal, além de Promotores, Fiscais, Juízes. Mas respeito: 

aposentaram-se legalmente. 

Como constará na Constituição Federal, os próximos - até 10 salários mínimos - receberão em 

torno de 5.500,00 reais e, depois, capitalização. Assim, haverá mais recursos para as políticas 

públicas.  

No caso dos idosos e deficientes, não muda nada! Não muda nada em relação ao tempo de 

contribuição, que será de 15 anos, e não de 25 anos. 

Trata-se da maior transferência de renda de ricos para pobres no mundo. Estudo do Banco 

Mundial de 2001 a 2015 mostra que 1,3 trilhão de reais saíram do Tesouro Nacional, para 

cobrir o buraco da Previdência pública federal. Neste período, o SUS gastou 900 bilhões de 

reais com 200 milhões de brasileiros. Este 1,3 trilhão saiu para cobrir o déficit. Nós estamos 

interrompendo isso, fazendo justiça previdenciária e diminuindo as desigualdades. Desta 

forma, haverá, repito, mais recursos para a educação, saúde, economia, agricultura. Haverá 

mais recursos para gerar empregos. 

Cumprimento os Deputados que, diante das coisas que estão acontecendo, estão se definindo, 

saindo da posição de indecisos e votando. 

Eu fico surpreso ao ver a Oposição defender os altos privilégios. Mas as eleições do ano que 

vem se aproximam. A economia está indo bem, e eles terão que explicar por que votaram a 

favor dos poderosos do serviço público. 

É justiça previdenciária! 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solidariedade aos movimentos sociais contrários à reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sra. 

Presidente. 

Sra. Presidenta, querida Deputada Benedita da Silva, e todos que nos acompanham, se a 

reforma da Previdência não vai tirar nada de ninguém, então nós estamos lendo outros 

documentos que chegaram a esta Casa. Digo isso porque o projeto que nós estamos 

acompanhando para ser votado nesta Casa retira direito somente de uma parte da população, 

dos mais pobres, da classe trabalhadora e da classe média. Todas as centrais sindicais, todos 

os movimentos sociais e populares estão denunciando. 

Eu queria dizer que nós estamos aguardando que o Presidente desta Casa, Deputado Rodrigo 

Maia, anuncie aquilo que já está dito na imprensa: a Câmara não tem condições de fazer a 

votação da reforma da Previdência. Essa é a nossa esperança, que isso seja anunciado neste 

microfone, nesta manhã, pelo Presidente da Câmara. 

Mas eu queria, Sra. Presidente, parabenizar todos os movimentos sociais, todos os 

movimentos populares e o movimento sindical, através da CONTAG - Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura, da Via Campesina, do MPA - Movimento dos Pequenos 

Agricultores, do MST - Movimento Sem Terra, do MCP - Movimento Comunitário Trabalhista, 

todos que foram às ruas e se mobilizaram. 

Hoje completa 10 dias uma greve de fome que fazem dentro desta Casa 3 pessoas. Outras 

pessoas aderiram à greve, que ocorre dentro desta Casa. Em nome de Frei Sérgio, quero 

saudar toda a militância do MPA que faz greve e vigília no Estado do Piauí e no Estado de 

Sergipe, em que aderiram quatro companheiros e companheiras na Assembleia Legislativa. 

Quero parabenizar todos que participaram ontem do ato realizado na Assembleia Legislativa de 

Sergipe. Contou com a presença de pastorais, a presença do nosso querido Arcebispo D. João 

Costa, a presença de todo o movimento social e sindical. Manifestaram solidariedade aos 

companheiros da Bahia, de Goiás, de Roraima, de Santa Catarina. 

Nós esperamos que essas greves de fome se encerrem hoje, a partir do anúncio do 

Presidente, que é a garantia de que a reforma não virá para este plenário. 

Peço que seja divulgado o meu pronunciamento, Sra. Presidente, no programa A Voz do Brasil 

e nos demais meios de comunicação da Casa. 

Expresso a posição firme da nossa bancada e a de todos os lutadores, trabalhadores e 

trabalhadoras do Brasil, que não aceitam mais um golpe contra o povo trabalhador, contra a 
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classe trabalhadora, contra todos que lutam e que trabalham neste País. Refiro-me à reforma 

da Previdência. 

Reitero o pedido de divulgação do meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. E espero 

que, desta cadeira de onde V.Exa. preside a sessão neste momento, seja dada a notícia do fim 

da reforma da Previdência nesta Casa. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Matéria do jornal Valor Econômico sobre recuo do Governo Michel Temer na votação da 

reforma da Previdência. Críticas à atuação política do Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

Solidariedade para com a classe trabalhadora brasileira. 

________________________________________ 

O SR. CHICO LOPES (PCdoB-CE. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada 

Benedita da Silva, o jornal Valor Econômico traz uma manchete muito interessante: Crise na 

articulação da reforma. A notícia diz que Romero Jucá, por volta das 17 horas de ontem, 

anunciou que a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados teria sido adiada 

para 2018. 

Ora, até o reino mineral sabe que o Governo não tem votos nesta Casa para fazer essa 

brutalidade com a aposentadoria do povo brasileiro. Isso é uma brutalidade, porque a 

aposentadoria do povo brasileiro, seja do trabalhador na empresa privada, seja do trabalhador 

na empresa pública, não é uma dádiva, mas uma conquista que vem desde o Governo de 

Getúlio Vargas. De lá para cá, os vários partidos que subiram ao poder quiseram retirar dos 

trabalhadores esse direito adquirido, que já é cláusula pétrea, assim como as férias. 

Infelizmente, a banca do Brasil, tratada pelo Presidente Meirelles - oh!, Michel Temer... Seria 

Presidente Michel Temer ou Presidente Meirelles? Eu prefiro dizer que é o Meirelles que está 

fazendo toda essa confusão na economia brasileira, que está retirando direitos dos 

trabalhadores, querendo o Programa de Desligamento Voluntário - PDV para o funcionário 

público. Aliás, era só o que faltava funcionário público aceitar PDV! Depois de um concurso 
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difícil, depois de um certo tempo de estabilidade, eles vão se entregar por uma questão de 

quatro moedas que o Governo quer dar àqueles que queiram se livrar do serviço público? 

Portanto, politicamente, o Governo está derrotado; politicamente, o Governo não tem 

condições, mesmo corrompendo alguns que gostam de receber favores. Mas, politicamente, 

qual é o Deputado que vai para as eleições do próximo ano dizendo que votou a favor da 

reforma? Quem é o bobo desta Casa que vai se atrelar a um Governo que tem apenas 3% de 

aceitação na sociedade? Quem é que vai se atrelar a Michel Temer, que não tem liderança? 

Qualquer líder comunitário tem mais liderança do que ele na contagem. 

O que ele quer fazer com o povo brasileiro é um crime, porque, na nossa compreensão, a 

aposentadoria é uma conquista pela qual nós pagamos, bem como o patronato. Por que 

acabar com um benefício desse depois de 30 anos, 35 anos? Porque a banca, através do Sr. 

Meirelles - e eu nem sei quem é esse diabo de Meirelles, só ouço falar o nome -, quer acabar 

com esse direito pelo qual se lutou bastante. 

Portanto, deixo registrado o nosso protesto e a nossa solidariedade à classe trabalhadora. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Recuo do Governo Federal quanto à inclusão, na pauta de votações, da proposta de reforma 

previdenciária. Crítica à aprovação pela Casa de proposição relativa à concessão de subsídios 

para petrolíferas. 

________________________________________ 

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do orador.) - Vou iniciar com 3 minutos. Se chegar 

o ofício, eu continuo, pois temos muito tempo hoje. 

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados e todos aqueles que nos ouvem neste momento, nós 

travamos durante este ano uma grande batalha neste Congresso para que os prejuízos aos 

trabalhadores brasileiros pudessem ser os menores. Parece que uma das batalhas que nós 

estamos vencendo é exatamente a de fazer recuarem o Governo Temer, o Ministro Henrique 
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Meirelles, o PSDB e os demais partidos que fecharam questão quanto à reforma da 

Previdência. 

Depois de todos os jantares e almoços e apesar das emendas, dos órgãos de Governo, dos 

empresários que vieram aqui esta semana dialogar com os Deputados, parece que a contagem 

feita não passou de 240 votos. De 240 votos para 308 votos ainda há uma distância muito 

grande: 68 Deputados para serem convencidos.  

Naturalmente, agora, o Governo está dizendo que vai ler o relatório e que vai votar o ano que 

vem, para enganar os mercados, para enganar os ricos, porque o Meirelles, o Temer e a sua 

equipe venderam um pacote. Aqueles que financiaram o golpe pagaram por um pacote, no 

qual está, por exemplo, aquilo que nós votamos aqui ontem à noite - um desastre! -, abrindo 

mão de uma receita de quase 1 trilhão de reais.  

E vejam bem que a receita não é de cacau, de minério de ferro, de carne bovina, suína ou de 

frango, de calçados. Não! A receita é de petróleo, que eles nunca plantaram. A receita é de 

petróleo produzido há 5 bilhões de anos, há 10 bilhões de anos, que a PETROBRAS descobriu 

graças ao Governo Lula-Dilma, sem importar tecnologia de nenhum país! Agora, eles estão 

com pressa de explorar esse petróleo e estão vendendo a PETROBRAS.  

O Governo aprovou ontem um orçamento que retira recurso do pão e do leite do trabalhador e 

que dá 1 trilhão de receita de subsídio para as petroleiras trilionárias. Isso é que foi votado 

ontem aqui! O Senado ainda fez um esforço no sentido de diminuir o tempo, mas a Câmara 

ontem, com uma diferença de sete votos, aprovou.  

V.Exas. percebem que fizemos um bom combate, e o povo brasileiro está entendendo tudo 

isso. 

Peço a divulgação da minha fala no programa A Voz do Brasil. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Transcurso do Dia de São João da Cruz. Críticas ao posicionamento da Casa diante de greve 

de fome realizada em dependência da Casa contra a proposta de reforma previdenciária. 
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________________________________________ 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, hoje é o Dia de São 

João da Cruz, um místico que nos ensina que o importante na vida é termos sempre a 

presença de Deus e sermos seguidores de Jesus. E V.Exa., como seguidora que é, sabe da 

importância que tem a espiritualidade, a mística na vida das pessoas. 

Hoje eu queria dizer que esta Casa e a Mesa Diretora desta Casa precisam ter esta mística de 

defesa da vida. Falam tanto em defesa da vida, mas nós temos agricultores que estão já no 

décimo dia de greve, e eles ficam enganando, dizendo que vão votar essa PEC, que é uma 

farsa, que é uma imoralidade, que é uma vergonha. Nós não podemos aceitar, Sra. Presidenta. 

O nosso protesto é com relação a isso. 

E quero dizer que Deus tarda, mas não falha; e o povo, também. 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES BREVES COMUNICAÇÕES 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Inadmissibilidade regimental de aprovação de proposição pela Comissão da Educação durante 

a realização de Ordem do Dia no Plenário. Protesto contra a possível inclusão na pauta de 

votações da proposta de reforma previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Sem revisão do orador.) - V.Exa. está muito rigoroso no 

tempo, mas tudo bem! Obrigado, Sr. Presidente. 

Na verdade, Sr. Presidente, eu estou fazendo uso da palavra porque ontem, na Comissão de 

Educação, aconteceu um fato inusitado nesta Casa. A Comissão de Educação foi suspensa de 

manhã porque começou a sessão do Congresso neste plenário; e o Presidente, Deputado Caio 

Narcio, disse que a qualquer momento poderia retornar, desde que houvesse um espaço entre 

uma sessão e outra, e não houve espaço algum. 
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À noite, assim que terminou a sessão ordinária da Câmara, foi convocada uma extraordinária 

para votar aquelas urgências. S.Exa. acabou correndo - tenho um vídeo daquela sessão - e 

ficou tão ofegante, que não conseguia nem falar direito. Para lá se dirigiu para votar 

rapidamente, antes que se completasse aqui o quórum da sessão extraordinária. Mas o 

quórum se completou antes de S.Exa. votar lá. E só estavam S.Exa. e outro Deputado, nem o 

Relator da proposta estava lá. Aprovaram, assim, uma matéria polêmica, que trata de ensino a 

distância na área da saúde. A Relatora, Deputada Alice Portugal, não estava presente. Aliás, 

não havia ninguém mais lá, só S.Exa. e outro Deputado, os quais aprovaram a matéria dessa 

forma estapafúrdia. 

Nós não podemos admitir esse tipo de coisa, porque isso enfraquece o Parlamento e atropela 

os Parlamentares. Nós não podemos admitir essa possibilidade! 

Por fim, Sr. Presidente, eu quero lamentar porque existe uma possibilidade - eu vi pela grande 

mídia, pois não foi anunciado ontem pela Mesa - de ser lido hoje o relatório da reforma da 

Previdência. Isso é um absurdo, se acontecer, porque ontem, ao final da sessão, não foi 

colocado na pauta de hoje! Se isso acontecer, terá todo o nosso protesto. Se acontecer a 

leitura da reforma da Previdência aqui, será outro golpe tentado nesta Casa. E isso também 

enfraquece o Parlamento, porque hoje há poucos Parlamentares aqui. 

Muito obrigado. 

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

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Expectativa de desistência pelo Governo Federal da votação da proposta de reforma 

previdenciária. Votos de feliz Natal e próspero 2018 ao povo baiano. 

________________________________________ 

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputado Carlos Manato, colegas Parlamentares, embora o Governo golpista, ilegítimo de 

Michel Temer não tenha ainda se posicionado oficialmente, o sentimento que prevalece neste 
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Plenário é o de que o Governo jogou a toalha e, felizmente, não conseguiu colocar, neste ano, 

sob apreciação deste Plenário, o projeto da reforma da Previdência. 

Portanto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Natal ao povo da 

Bahia, especialmente às populações da região sudoeste, Serra Geral, Chapada Diamantina, 

Médio São Francisco e Bacia do Paramirim, que são regiões de atuação dos nossos mandatos.  

Em meu nome e no do Deputado Estadual Zé Raimundo, desejo a todos os companheiros e 

companheiras um feliz Natal e um próspero Ano-Novo! Que 2018 seja, naturalmente, um ano 

de mais realizações. 

Agradeço a V.Exa. pela tolerância. Deixo um abraço, com o maior carinho, ao povo da Bahia e 

ao povo dessas regiões. Agradeço também a atenção que foi destinada aos nossos mandatos 

neste ano de 2017.  

Um feliz Natal a todo o povo brasileiro, em especial ao povo da Bahia, e um próspero Ano-

Novo! 

Obrigado, Presidente Mandato. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Mas na semana V.Exa. estará aqui de novo. Haverá 

sessão na segunda, terça e quarta-feira. 

O SR. WALDENOR PEREIRA - Espero não ser necessário, tendo em vista que a... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Não vai ser a reforma da Previdência, mas há outras 

pautas. 

O SR. WALDENOR PEREIRA - Se houver, estarei aqui novamente. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Conto com V.Exa. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 
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Importância de aperfeiçoamento dos programas sociais. Defesa de apreciação de proposição 

relativa à Lei Rouanet. Expectativa de não leitura do relatório da proposta de reforma 

previdenciária. 

________________________________________ 

O SR. SÁGUAS MORAES (PT-MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 

quero agradecê-lo pela benevolência, mas V.Exa. tem sido muito duro aqui em relação aos 

minutos concedidos: quando é 1 minuto, é 1 minuto; quando são 2 minutos, são 2 minutos. 

Eu estava reclamando agora que V.Exa. cedeu mais de 2 minutos ao Deputado Domingos 

Sávio, que, inclusive, tratou de um assunto que considero importante, a questão da Lei 

Rouanet. E o próprio Deputado Domingos Sávio falou do aperfeiçoamento desta lei.  

É assim mesmo: nós apresentamos um projeto de lei, ou o Governo apresenta um programa, e 

esse programa vai mostrando defeitos ao longo do tempo. No entanto, é importante que ele 

seja aperfeiçoado, e não abandonado. 

Nós temos alguns programas que, quando há a troca de Governo, o Governo seguinte o 

abandona, mas é importante verificar onde há falhas, onde as pessoas tentam burlar, onde as 

pessoas tentam dar golpes. Foi assim com o Bolsa Família, e foi assim com vários programas 

do Governo Federal. Contudo, o Governo, a todo tempo, trabalhou no aprimoramento desses 

programas e desses projetos de lei. Então, eu acho importante que votemos o projeto da Lei 

Rouanet. 

Mais uma vez, para encerrar, eu vou insistir numa preocupação. Ontem, ao final da sessão, 

nada foi anunciado para a pauta de hoje sobre a questão da reforma da Previdência, nem a 

leitura do texto. Mas eu ouvi um grande canal de televisão dizer ontem que seria feita a leitura 

do texto desse projeto aqui, e hoje de manhã eles repetiram a notícia. 

Como hoje nós temos um quórum bastante baixo - muitos Deputados marcaram presença e já 

foram embora -, nossa expectativa é de que nem sequer dê para se fazer a leitura dessa PEC. 

Sendo um projeto de interesse nacional, que mexe com todo o País, solicitamos que não seja 

feita a leitura da PEC da reforma da Previdência. Vamos fazer de tudo para que isso não 

aconteça, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputado. 
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Possibilidade de falta de quórum para votações na primeira semana de trabalhos legislativos 

de 2018. Expectativa de votação da reforma da Previdência após o recesso parlamentar. 

________________________________________ 

O SR. AFONSO MOTTA (PDT-RS. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Presidente 

Manato. 

Sras. e Srs. Parlamentares, tínhamos uma dupla expectativa diante da convocação para o dia 

de hoje. Como o Deputado Rodrigo Maia, Presidente da Casa, e o Governo demoraram, até o 

último minuto da semana passada, para admitir que não tinham os votos necessários para a 

famigerada reforma da Previdência, a convocação para estarmos aqui prevaleceu. 

Diante da mesma circunstância, imaginava-se que, com uma motivação especial para a 

presença expressiva e necessária dos Parlamentares nesta semana, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO ficaria para esta última semana. 

Foram vários os desencontros. No Senado Federal, levantou-se uma voz dizendo que, apesar 

do jogo de cena, isso não procedia. De outro lado, o próprio Senado apressou a aprovação da 

LDO. 

Portanto, esta é uma semana vazia na Câmara Federal. Estamos aqui cumprindo com a nossa 

responsabilidade. Buscamos contribuir para o Parlamento por meio da nossa participação, mas 

é pouco provável que hoje e amanhã tenhamos quórum suficiente para votar qualquer matéria 

que tenha repercussão. Quando muito, amanhã poderemos, por acordo, votar alguma matéria 

de interesse geral. 

Portanto, estamos despendendo recursos e tentando imaginar o que vai acontecer após o 

recesso parlamentar. O dia 1º de fevereiro cairá numa quinta-feira. É bom lembrar que 

retornaremos numa quinta-feira para iniciarmos o novo ano legislativo. 

Começamos a imaginar a malfadada reforma da Previdência com os novos atores que estão 

aí: não foi apenas o Governo, a bancada do Centrão e as outras bancadas que fecharam 

questão nesta matéria. Há novos atores trabalhando. 

Trata-se de um jogo de cena, ou é para valer? Ao entrarmos no mês de fevereiro, acontecerá 

alguma coisa que tenha relevância? 

Esta é a nossa expectativa. O PDT, no entanto, está aqui marcando posição e deseja que 

tenhamos um ano legislativo coroado de muitas realizações. 

Muito obrigado.  
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Demonstração de inexistência de déficit na Previdência Social. Contrariedade à proposta de 

reforma previdenciária.  

________________________________________ 

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

Deputadas, Srs. Deputados, a maioria do povo brasileiro não acredita nesta história de déficit 

previdenciário, o chamado rombo das contas da Previdência, que não existe. O único rombo é 

aquele causado pelo atual Governo, que está levando o Brasil ao buraco. 

A Dra. Denise Gentil, professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, demonstrou claramente em sua tese de doutorado que o Governo executa uma fraude 

contábil nos cálculos das receitas e despesas com a Seguridade Social. Estes cálculos são 

feitos de forma totalmente diferente do que diz nossa Constituição Federal. 

Segundo a professora, o orçamento que é deficitário não é o orçamento da Seguridade Social. 

O orçamento deficitário é o orçamento fiscal do Governo. Então, o Governo vem dilapidando o 

patrimônio da Seguridade Social para cobrir outros gastos. 

Segundo o estudo da Dra. Denise Gentil, o Governo está dando calote no trabalhador e na 

trabalhadora rural e urbana, no aposentado e na aposentada, no deficiente físico ou mental, 

que detêm o direito a benefício previdenciário, bem como na viúva, no servidor público e em 

todos aqueles que contribuem para ter uma aposentadoria digna. 

Outro trabalho que ajuda na explicação desta farsa é o relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Senado Federal destinada a investigar a contabilidade da Previdência Social. O 

relatório demonstra que não há déficit, que o Governo está mentindo, está querendo enganar a 

população. 

Conclui-se, por todos os estudos realizados por setores privados, bem como pela Câmara 

Federal e pelo Senado, que a reforma previdenciária proposta pelo Governo é uma farsa. Não 

há razão para que este malabarismo de contas persevere, até porque não há ocorrência de 

déficit.  

É importante a manifestação da população. É preciso não baixar a guarda. Hoje estamos 

felizes porque o Brasil se levantou e convenceu muitos Parlamentares a desistirem de votar 

com o Governo. O lema deste retrocesso é "se votar, não volta". E isso precisa ser dito por 

diversas vozes e por muitas vezes. 
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Não à reforma da Previdência! 

Fora, Temer! 

Sr. Presidente, peço a devida publicidade pelos meios de comunicação da Casa, inclusive pelo 

programa A voz do Brasil, deste nosso pronunciamento, que mostra que o rombo existente no 

Brasil é causado por esse Governo golpista de Temer, que está levando o Brasil para o buraco. 

O SR. PRESIDENTE (Delegado Edson Moreira) - Deferido. 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, em tempos de crises, golpes políticos, 

jurídicos e midiáticos, votações contrarias à vontade do povo e o exercício eminente do Estado 

de exceção, constante como os nossos, já virou clichê a atribuição da culpa do rombo nas 

contas públicas à Previdência Social. A maioria dos brasileiros e brasileiras não acreditam 

nesta história de déficit previdenciário, o chamado rombo das contas da previdência. Ele não 

existe. O único rombo é o atual Governo, que está levando o Brasil para o buraco.  

A Dra. Denise Gentil, professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, demonstrou claramente em sua tese de doutorado que o Governo executa uma fraude 

contábil nos cálculos das receitas e despesas com a Seguridade Social. Estes cálculos são 

feitos de forma totalmente diferente do que diz nossa Constituição Federal. 

Segundo a Dra. Denise Gentil, o Governo pega a receita de contribuições previdenciárias ao 

INSS, que é apenas uma das fontes de receita, e deduz (subtrai) dessa receita o total dos 

gastos com benefícios previdenciários. Por esse cálculo que o Governo divulga, nós teríamos 

ano passado, 2015, um falso déficit de 85 bilhões de reais. Na verdade, o orçamento que é 

deficitário não é o orçamento da Seguridade Social. O orçamento deficitário é o orçamento 

fiscal do Governo! Então, o Governo vem dilapidando o patrimônio da Seguridade Social para 

cobrir outros gastos. 

O que entendemos sobre o estudo da Dra. Denise Gentil é que o Governo está dando calote 

no trabalhador e na trabalhadora rural e urbano, no aposentado e na aposentada, no deficiente 

físico ou mental, que detêm o direito a benefício previdenciário, bem como na viúva, no 

servidor público e em todos aqueles que contribuem para ter uma aposentadoria digna.  

Outro trabalho que ajuda na explicação desta farsa foi o relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Senado Federal destinada a investigar a contabilidade da Previdência Social, que 

verificou a inconsistência de dados e de informações anunciadas pelo Poder Executivo, que 

desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil, quando se fala no atual modelo da 

Previdência Social.  

As projeções do Governo levam em conta um envelhecimento da população exagerado, ao 

passo que consideram um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional. Tais 

falhas exacerbam a previsão futura de necessidade de financiamento do RGPS, o que não 

condiz com a realidade dos fatos. Detalhe: isto está escrito no relatório da CPI da Previdência 

Social.  

Conclui-se, por todos os estudos realizados por setores privados, bem como pela Câmara 

Federal e pelo Senado, que a reforma previdenciária proposta pelo Governo é uma farsa. Não 
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há razão para que este malabarismo de contas persevere, até porque não há a ocorrência de 

déficit.  

É importante a manifestação da população. É preciso não baixar a guarda. Hoje, estamos 

felizes porque o Brasil se levantou e convenceu muitos Parlamentares a desistirem de votar 

com o Governo.  

O lema deste retrocesso é "se votar, não volta", e isto precisa ser dito por diversas vozes e por 

muitas vezes.  

Não à reforma da Previdência! 

Fora, Temer! 

Era o que tinha a dizer. 
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Solicitação de divulgação do artigo As universidades federais são mais eficientes que o Banco 

Mundial, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - 

ANDIFES. Saudação a integrantes de movimentos populares contrários à reforma 

previdenciária proposta pelo Governo Federal. 

________________________________________ 

A SRª. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas, eu poderia usar este tempo para dar respostas, porque fui 

citada várias vezes, mas peço aos canalhas que se acertem com a Justiça.  

Uso este tempo para falar da política nacional, do Brasil e de algo de interesse do povo 

brasileiro: a importância das universidades federais. 
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil que as 

universidades federais, por meio da ANDIFES, apresentaram uma importante... 

O SR. PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, eu fiz um pedido para que a Deputada se 

pronunciasse, e a Deputada me chamou de canalha. 

A SRª MARIA DO ROSÁRIO - ... documentação registrada sob o título As universidades 

federais são mais eficientes que o Banco Mundial. 

Sr. Presidente, as universidades públicas, apesar do ataque que têm sofrido, apesar dos cortes 

orçamentários, apesar de serem um espaço da soberania nacional e dos direitos, apesar de 

tudo isso, as universidades públicas receberam uma recomendação absurda do Banco Mundial 

- aliás, o Brasil recebeu esta recomendação - de privatização das universidades. Eu considero 

que esses aspectos não podem prosperar no Brasil.  

Cita o Magnífico Reitor da Universidade Federal do Pará, Presidente da ANDIFES, que é 

surpreendente que as universidades federais brasileiras tenham resultados acadêmicos 

excepcionais - como, de fato, têm -, mesmo diante do corte de investimentos, da diminuição de 

apoio e do comprometimento da pesquisa e da extensão.  

A universidade, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, assim como os institutos 

federais, são espaços da soberania, porque uma nação sem tecnologia, uma nação sem 

cultura, cai aos pés daqueles que pouco conhecem, mas que discursam com muita facilidade 

como enganadores do povo. E tantas vezes vemos isso, Sr. Presidente!  

Refiro-me àqueles que não aparecem no plenário para defender o interesse público, àqueles 

que só falam de si próprios, àqueles que tristemente usam a religiosidade para enganar. Para 

mim, que tenho fé, é triste ver aqueles que usam a religião com sentido negativo.  

Padre Luiz Couto, vejo tantos aqui, mas me inspiro em V.Exa. para cumprimentar aqueles que 

defendem o Brasil, aqueles que defendem a soberania, aqueles que defendem o território, 

aqueles que defendem a universidade pública, assim como cumprimento aqueles que 

defendem os servidores públicos, que estão massacrados por este Governo, que enfrentam, 

como estamos fazendo, a reforma da Previdência.  

Deixo um recado a todos os senhores e senhoras: os enganadores não passarão. Não 

passarão os enganadores, porque este povo já se ergueu, já se levantou. 

O Deputado Carlos Manato garantiu-me a possibilidade de uso de um pouco mais de tempo - a 

quem agradeço por ter somado meu tempo de Comunicação de Liderança, que eu utilizaria 

para dar como lido meu pronunciamento -, para que eu possa dizer a vocês, ao mesmo tempo 

que peço a divulgação pelo programa A Voz do Brasil do artigo da ANDIFES, em que 

lembramos que a grande luta que empreendemos neste ano foi vencedora.  

Apesar dos partidos tradicionais e dos que se calam quando os interesses do povo estão em 

jogo, apesar dos discursos populistas e demagógicos, meus amigos e minhas amigas, nós 

derrotamos os que queriam a reforma da Previdência.  

Eu faço uma saudação ao Frei Sérgio Goergen, a Leila, a Josi, às mulheres do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais e do Movimento dos Pequenos Agricultores, ao meu querido amigo 

Elvino Bohn Gass. Eu faço uma saudação aos que lutam e não se curvam, e aos que têm o 

que dizer ao Brasil! E os que nada têm a dizer, que se calem. 

(Desligamento automático do microfone.) 
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, Deputada Maria do Rosário. 

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORADORA 

 

As universidades federais são mais eficientes que o Banco Mundial 

Uma instituição financeira internacional, o Banco Mundial, publicou um relatório criticando, 

entre outras políticas públicas no Brasil, o Ensino Superior público e gratuito. O documento 

contém inúmeros erros na apresentação do Sistema de Universidades Públicas Federais, que 

merecem reparo. Além disso, parte da justificativa afirma que as políticas públicas têm 

favorecido os mais ricos, mas não refere a acentuada injustiça tributária no país, muito menos 

recomenda a tributação de grandes fortunas ou a revogação de desonerações fiscais que 

favorecem grandes grupos econômicos, medidas que poderiam financiar iniciativas de combate 

à desigualdade, problema maior da nação. Limitado a indicadores financeiros, o documento 

ignora dados da realidade social brasileira e o papel das universidades públicas no 

desenvolvimento econômico e social do país. 

A Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, 

informa que estão incorretos, naquele relatório, entre outros, os dados sobre o perfil dos 

discentes das Universidades Federais e sobre os investimentos públicos realizados nas 

instituições. 

Entre outros fatos que o Banco ignora, estão os processos seletivos massivos, como o ENEM, 

a criação de mais de 300 campi no vasto interior do país, e a própria lei de cotas, que 

contribuem para que apenas 10% dos alunos matriculados nas Universidades Federais 

venham de famílias com renda bruta familiar de dez ou mais salários mínimos. Na outra ponta, 

51% dos alunos das Universidades Federais pertencem a famílias com renda bruta abaixo de 

três salários mínimos. Se considerada a renda média per capita, 78% dos alunos são de 

famílias com renda per capita de até dois salários mínimos. Não há, portanto, fundamento para 

a afirmação de que os alunos das Universidades Federais pertencem aos estratos de renda 

mais altos da sociedade, muito menos que possuem capacidade financeira para pagar 

mensalidades. 

Por outro lado, é verdade que os mais ricos deveriam pagar pela educação pública, mas não 

apenas os mais ricos que têm filhos nas universidades públicas. Uma política distributiva séria 

tributaria todos os ricos (com ou sem filhos nas universidades públicas) taxando fortunas, 

heranças e propriedades, a fim de possibilitar a parcelas maiores da população o acesso à 

educação pública de qualidade. Acrescente-se a isso o olhar simplista daqueles que reduzem a 

formação e a atuação dos egressos das universidades públicas a uma apropriação 

exclusivamente pessoal, sem considerar a contribuição estrutural às demandas de uma 

sociedade complexa por parte desses profissionais altamente qualificados. 

O investimento em educação no Brasil é dos mais baixos entre todos os países da OCDE. 

Considerados todos os níveis educacionais, o Brasil só investe mais que o México. Fica atrás 

de todas as outras nações, inclusive do Chile, Coreia do Sul, Estônia, Hungria e Polônia. 

Considerada apenas a Educação Superior, o investimento do Brasil por aluno (US$/PPP 

13.540,00) está abaixo da média da OCDE (US$/PPP 15.772,00), isso em um cálculo que 

inclui, para o Brasil, os gastos com os aposentados das universidades (gasto previdenciário), o 

que corresponde a cerca de 25% de todo o valor contabilizado. 
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Por fim, a afirmação de que o investimento por aluno em universidades públicas é maior do que 

o financiamento por aluno em instituições privadas é uma obviedade. As primeiras são 

responsáveis por quase toda a pesquisa científica e tecnológica realizada no país, gerando 

resultados econômicos extraordinários, como na produção de alimentos, na exploração de 

petróleo e no desenvolvimento de novas fontes de energia. São as universidades federais, 

também, as responsáveis por mais da metade do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que 

forma mestres e doutores em todas as áreas de conhecimento, base da inclusão do Brasil na 

sociedade do conhecimento, inclusive com a elevação do país à condição de 13ª nação com 

maior participação em toda a produção científica mundial. 

Além das inúmeras incorreções, o documento do Banco Mundial ignora aspectos fundamentais 

da atuação das Universidades Federais no Brasil. Inseridas em um ambiente social marcado 

pela desigualdade e pela exclusão, as Universidades Federais, públicas e gratuitas acolhem 

alunos de todas as origens sociais, raças e etnias, oferecem-lhes oportunidades e incluem em 

suas agendas de pesquisa e extensão questões que dizem respeito à promoção da cidadania. 

Mantêm uma rede de hospitais públicos de alta complexidade, além de clínicas, laboratórios e 

serviços diversos de atendimento gratuito à comunidade, sendo, muitas vezes, as únicas 

opções de acesso ao atendimento de saúde. Atuam em todas as mesorregiões do país, 

inclusive nas mais distantes e inacessíveis, e desenvolvem projetos inovadores para a geração 

de riqueza e renda, para o desenvolvimento sustentável e para a formação cultural. 

A rigor, o que surpreende é que as Universidades Federais consigam resultados acadêmicos, 

científicos e sociais tão expressivos, apesar de se desenvolverem em um ambiente de políticas 

de financiamento instáveis e de ataques recorrentes dos grandes grupos econômicos, 

interessados em transformar a educação do país em fonte cada vez mais atrativa de ganhos 

financeiros. A questão que se coloca é: em qual país as recomendações do Banco Mundial, 

repetidas há décadas, levaram ao desenvolvimento e à soberania?  

*por Emmanuel Zagu,y Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e presidente 

da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes)  
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Solidariedade à Deputada Maria do Rosário. Repúdio a ofensas proferidas por Deputados da 

Direita. Contrariedade à proposta de reforma previdenciária. Expectativa de não apoio à 

matéria por Deputados do PSDB. Conclamação ao povo brasileiro de luta contra a 

desestruturação da previdência pública pelo Governo Michel Temer.  

________________________________________ 

O SR. PAULO TEIXEIRA (PT-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, inicialmente quero me solidarizar com a Deputada Maria do Rosário, que foi 

envolvida em algo em que não estava envolvida. 

Quero dar um recado à Direita desta Casa: respeitem-nos, porque vocês não ultrapassarão 

mais um limite na relação conosco. (Palmas.) Respeitem-nos, não nos agridam, porque vocês 

vão receber o limite que até então não tiveram. Vocês fizeram política nesta Casa com 

ofensas. Portanto, não venham para cima de nós. Do contrário, não receberão o respeito. 

Sr. Presidente, peço que desligue os microfones. 

(Manifestação no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Está desligado o microfone, Deputado. 

O SR. PAULO TEIXEIRA - Mas não é possível falar com ele gritando. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Pode continuar falando, Deputado. 

O SR. PAULO TEIXEIRA - Eu peço o acréscimo do meu tempo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, povo brasileiro que acompanha esta sessão... 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputado Delegado Éder, por favor. 

O SR. PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço que meu tempo seja retomado. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Deputados, dia 24 para 25 é Natal. Nós estamos neste 

clima de confraternização? O que é isso? Cada um tem o direito de usar a palavra como 

quiser. Se citarem o nome de alguém, haverá réplica. Calma! 

O SR. PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço que seja reposto meu tempo. 

Venho a esta tribuna porque o Brasil acompanha com muita atenção a destruição dos direitos 

previdenciários que o Governo ilegítimo quer fazer. Trata-se da destruição dos direitos 

previdenciários porque, se quisermos discutir seriamente a reforma previdenciária, temos que 

discutir as desonerações previdenciárias concedidas a inúmeros segmentos empresariais 

brasileiros.  

Nós temos que discutir a "pejotização" do mercado de trabalho, que diminui a contribuição 

previdenciária dos setores de maior remuneração. Nós temos que discutir as bondades que 

este Parlamento concedeu a inúmeros setores empresariais, às micro e pequenas empresas, 

às entidades de inumerável natureza. 

Entretanto, não podemos aceitar que o equilíbrio previdenciário seja tentado a partir da retirada 

dos direitos dos trabalhadores mais pobres, nem do trabalhador rural, que trabalha debaixo de 

sol, que acorda de madrugada, que lida com insumos venenosos, que tem expectativa de vida 

menor que a do restante dos brasileiros, tampouco do trabalhador urbano, que pega no 
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pesado, que pega ônibus de madrugada, que pega peso, que tem doenças funcionais porque 

trabalha com empilhadeira, porque carrega peso, como os trabalhadores portuários, que 

carregam caminhões, que trabalham na construção civil.  

Não podemos tirar direitos de mulheres que ganham menos no mercado de trabalho, que 

sofrem mais tempo de desemprego, que têm dupla ou tripla jornada na sociedade brasileira. 

Portanto, este Governo não quer fazer uma reforma previdenciária. Este Governo quer 

favorecer os bancos, quer favorecer os fundos privados de previdência, quer favorecer os 

privilegiados deste País. 

Se quiserem fazer uma reforma previdenciária, coloquem honestamente os números na mesa. 

Se quiserem fazer uma reforma previdenciária, Deputado Miro Teixeira, é fundamental que se 

tenha justiça social. Se quiserem fazer uma reforma previdenciária, eles não podem continuar 

atacar o setor público da maneira como têm feito, sem mexer nos privilégios da sociedade.  

Querem tirar dinheiro das viúvas, Deputada Luiza Erundina. Querem tirar dinheiro do 

trabalhador rural. Querem tirar a proteção previdenciária daqueles que moram no interior do 

Brasil.  

Os privilégios, estes estão intocados por este Governo ilegítimo, cujo comando está nas mãos 

dos bancos, Deputado Elvino Bohn Gass, da previdência privada, dos grandes fundos de 

pensão, dos grandes financistas deste País.  

Agora querem criar um clima de terror, dizendo: "O País vai à bancarrota em 2030." Não vai, 

não! Será eleito um governo popular capaz de reverter a violência que se faz à Previdência.  

Deputado Esperidião Amin, o Governo jogou para fevereiro o debate da reforma da 

Previdência. Qual é o tempo de debate? São as férias? Não passará.  

Deputado Vicentinho, Geraldo Alckmin, que se elegeu Presidente do PSDB, se assanha como 

candidato à Presidência: quer fazer bonito para os bancos e tenta fechar questão dentro do 

PSDB.  

Eu espero que os Deputados do PSDB não aceitem esta violência que é o fechamento de 

questão. Se isso acontecer, não obedeçam ao partido, para não cometerem suicídio em praça 

pública com a destruição da Previdência e dos direitos previdenciários dos mais pobres no 

Brasil. 

É por isso que nós vamos, em janeiro e fevereiro, organizar o povo brasileiro. Não vamos 

permitir a destruição dos direitos previdenciários do povo brasileiro. 

Povo brasileiro, eu o conclamo para uma mobilização contra a destruição da previdência 

pública que o Governo ilegítimo e golpista de Michel Temer quer fazer. 

Chamo os Deputados à responsabilidade. Não permitam que se mexa na Previdência do povo 

no último ano de governo. É fundamental que o próximo Governo abra este debate com a 

sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Vou repor o tempo de V.Exa., Deputado. 

O SR. PAULO TEIXEIRA - Obrigado, Sr. Presidente. 

É preciso que se inicie, no começo de 2019, um debate público com as centrais sindicais, com 

o setor empresarial e com o povo brasileiro, para que se coloque de pé um debate 
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previdenciário de boa qualidade, honesto, transparente, justo, e não este debate que o 

Governo golpista colocou. 

Por isso, conclamo a sociedade brasileira e o Parlamento a derrotarem esta que é a maior 

violência contra os direitos previdenciários que o Brasil viveu desde que a previdência pública 

existe, desde 1924, que vai completar 100 anos em pouco tempo, mas que nunca tinha 

recebido uma ofensa tão grande. 

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

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Posicionamento do orador contrário à proposta de reforma previdenciária apresentada pelo 

Governo Federal.  

________________________________________ 

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

sobre a Previdência. A nossa Previdência era para ser tripartite. Infelizmente, o Governo está 

usando as suas artimanhas para criar mais problemas para o povo que paga e que espera, 

numa certa idade, ter o direito de gozar o que pagou durante 30 ou 35 anos, e agora vem com 

essa conversa mole de querer criar dificuldade. 

Seria bom que o Governo olhasse para a Argentina, onde 200 mil pessoas foram às ruas para 

protestar contra a reforma da Previdência. Aqui não vai ser diferente. Eu paguei, o patrão 

recolheu, e o Governo, irresponsavelmente, não botou a parte dele, como foi definido quando 

criaram a Previdência no Brasil. 

Qual é a importância dessa discussão? É que a Câmara Federal tem o direito e o dever de 

reafirmar aquilo que é aprovado nesta Casa. Se foi uma lei foi aprovada nesta Casa, 

sancionada, tem que ser executada pelo Presidente da República seja quem for, porque os 

nomes já dizem: Legislativo, Judiciário e Executivo. O nosso papel nós cumprimos, mesmo 
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com certas críticas e com erros que possam acontecer. Sabemos que as leis são feitas e 

aprovadas por esta Casa e pelo Senado Federal. Isso não é uma dádiva, é uma conquista. 

Portanto, nós não podemos brincar, de maneira nenhuma, com a aposentadoria daquelas 

pessoas que trabalharam trinta e tantos anos para depois terem o direito de repousar, de 

continuar a sua vida, dentro dos princípios legais da própria Constituição. 

Faço um apelo ao Presidente da República para que respeite a regra do jogo e deixe de 

manipular essa dinheirama para os banqueiros ficarem mais ricos e os pobres ficarem cada 

vez mais pobres. Nós pagamos a previdência, nós temos direitos garantidos. Deixo aqui o 

nosso protesto contra a maneira como o Presidente da República está tratando a questão da 

Previdência no nosso País. 

Espero que os brasileiros aprendam com os argentinos, saiam às ruas para protestar e peçam 

que a Previdência seja respeitada. 

Sr. Presidente, nós pedimos que este discurso seja divulgado pela imprensa falada e escrita 

desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (JHC) - Agradeço a V.Exa., Deputado Chico Lopes. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Solicitação de investigação à Polícia Federal sobre levantamento de origem de notícia falsa 

sobre o Parlamentar. Defesa da bancada do PSOL contra o desmonte da previdência pública.  

________________________________________ 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Deputados, Deputadas e principalmente aqueles que acompanham a sessão neste momento, 

venho falar sobre o factoide que se tentou criar agora há pouco neste plenário.  
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Essa notícia falsa não é a primeira - nós podemos sofrer esse tipo de ataque - e provavelmente 

não será a última, porque há gente que joga baixo. Só há uma coisa a fazer: solicitação de 

investigação, para que aquele que porventura tenha articulado a notícia falsa possa responder 

devidamente por aquilo que fez. E foi exatamente isso o que eu fiz. Apresentei uma 

representação à Polícia Federal para que a investigação seja feita, e quem foi responsável pela 

notícia falsa que responda pelo crime cometido. Esse é o primeiro ponto. 

Segundo ponto: não imaginem alguns que vão me utilizar como um instrumento contra a luta 

das mulheres, contra a luta das feministas, porque não vão. 

Terceiro ponto: não queiram utilizar a minha biografia para se limpar. Cada um responde pela 

sua biografia e cada um responde pelos seus atos. O que eu tenho a dizer é que notícia falsa e 

mentirosa relacionada à minha pessoa vai ter a resposta que já teve: pedido de investigação 

para que quem tenha porventura arquitetado seja devidamente responsabilizado. 

Sr. Presidente, outra coisa que não posso deixar de dizer é que o Governo não conseguiu os 

votos suficientes para a aprovação da reforma da Previdência. Exatamente por esse motivo 

que, além de na semana passada ter adiado a votação para o mês de fevereiro, ele já está 

tentando uma articulação que possa dar satisfação a alguns segmentos de mercado. 

Ora, ora, ora, se não conseguiram os 308 votos este ano, com a ampliação da mobilização, 

que vai continuar para o ano que vem, não conseguirão os 308 votos necessários. O povo 

brasileiro não aceita, não topa a votação desse desmonte da previdência pública. Não tenho 

dúvida de que o Governo do Sr. Michel Temer, que não teve legitimidade para essa aprovação 

no ano de 2017, não a terá no ano de 2018, até porque aqueles Parlamentares, aqueles 

Deputados que são da base do Governo, mas sabem o quão impopular é essa reforma, não 

terão coragem de colocar a sua digital. 

A bancada do PSOL vai continuar lutando contra esse desmonte da previdência pública. 

Obrigado. 
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Vitória dos trabalhadores brasileiros com a não votação da proposta de reforma previdenciária 

em 2017. Expectativa de rejeição da matéria pela Câmara dos Deputados em 2018. 

Inconformismo com a não votação das Propostas de Emenda à Constituição nºs 372, de 2017, 

sobre a criação das polícias penitenciárias federal, estaduais e distrital, e 275, de 2016, sobre a 

inclusão da guarda municipal entre os órgãos de segurança pública. 

________________________________________ 

O SR. LINCOLN PORTELA (PRB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, estamos terminando o ano com uma vitória dos trabalhadores brasileiros: a não 

votação da reforma da Previdência. 

Essa proposta de reforma foi elaborada de maneira errada, foi pensada de maneira errada e 

veio para este Plenário de maneira errada - é claro que só poderia ter dado errado! Agora ela 

está sendo jogada para fevereiro, o que também não vai dar certo, já que será um ano eleitoral 

e, creio eu, os Parlamentares desta Casa não votarão contra os trabalhadores brasileiros.  

Esperamos que uma reforma da Previdência seja feita num outro tempo e de outra maneira; 

não chutando a bola como beque central de várzea, mas sabendo tocá-la, sabendo como 

chamar a sociedade brasileira para o debate. Portanto, esperamos que, no próximo ano, esta 

Casa tenha juízo e não aprove a reforma da Previdência. 

Além disso, Sr. Presidente, agradecendo a sua paciência, quero dizer que lamento 

profundamente a não aprovação da PEC 372, que cria a polícia penal. A polícia penal precisa 

ser criada. Isso é de fundamental importância para a segurança pública, para aquele que está 

dentro do sistema penitenciário. 

Da mesma forma, precisamos aprovar a PEC 275, que inclui a guarda municipal entre os 

órgãos de segurança pública. Precisamos criar a polícia municipal. Quanto mais polícia houver 

neste Brasil, melhor será! Refiro-me à polícia armada - não adianta colocar o uniforme de 

polícia e andar por aí desarmado. Eu quero saber quem é macho para brincar com um negócio 

desse e fazer uma coisa como essa! 

Peço a V.Exa. que divulgue o meu pronunciamento no programa A Voz do Brasil. 

Obrigado. 

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

________________________________________ 

Sumário 

Crítica a proposições aprovadas na Casa em 2017. Posicionamento do orador contrário à 

proposta de reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal. Expectativa de eleição 

do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2018. 

________________________________________ 

O SR. JORGE SOLLA (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós estamos 

terminando o ano de 2017, que realmente não vai deixar saudades neste Parlamento, frente à 

destruição de direitos dos trabalhadores que o Governo golpista fez, com a participação direta 

da maioria dos Deputados. 

Conseguimos impedir que a reforma da Previdência destruísse esse patrimônio da população, 

conseguimos impedir que a maioria dos brasileiros perdesse o direito de se aposentar e vamos 

retomar em 2018, com certeza, essa trincheira, essa luta. 

Não passarão destruindo a Previdência Social! Não tenham dúvida de que vamos reverter! Em 

2018, Lula vai ser eleito, sim, Presidente da República de novo! Nós vamos retomar este País 

para os trabalhadores, para a população, e vamos reverter a destruição que fizeram com esse 

golpe de Estado. Nós vamos reverter a destruição de direitos trabalhistas. Nós vamos reverter 

a destruição das políticas públicas com aquela PEC que acabou com o investimento nas 

políticas sociais. Nós vamos impedir que destruam a Previdência Social e vamos tirar de novo 

este País da mão de 1% da elite econômica que V.Exas. representam para trazê-lo de volta 

para a população brasileira. A destruição do golpe não vai sobreviver. 

Não é por acaso, Sr. Presidente, que estão correndo para destruir, o mais rápido possível, o 

patrimônio brasileiro, entregando o petróleo por 70 centavos de dólar o barril, por 1 dólar o 

barril. Estão roubando o patrimônio público rapidamente, antes que Lula volte e acabe com a 

mamata de V.Exas., que estão destruindo o patrimônio para se locupletar. 

O ano de 2018 vai ser de retomada do Brasil para os brasileiros, de retomada do Brasil para a 

população. Vai ser o ano que vai afugentar do controle deste País os golpistas, que sem voto 

usurparam o poder. 
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DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Presença, na Casa, do Vice-Prefeito Geder Follmer e do Secretário de Administração, 

Planejamento e Finanças Paulo Cesar Pereira, do Município de Tio Hugo, Estado do Rio 

Grande do Sul. Homenagem aos caminhoneiros. Aprovação, pelo Senado Federal, de projeto 

de autoria do orador sobre regulamentação da profissão de técnico em biblioteconomia. 

Anúncio de voto contrário à proposta de reforma previdenciária. Manifestação de pesar pelo 

falecimento de assessor do orador. 

________________________________________ 

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

Eu gostaria de registrar a presença em plenário do Vice-Prefeito de Tio Hugo, Geder Follmer - 

não confundam com Geddel -, e do Secretário de Administração Paulo Cesar Pereira. 

Quero aproveitar este momento para homenagear os caminhoneiros de todo o País e lastimar 

a situação muito triste que os envolve. Com chuva ou com sol; no frio ou no calor; nos feriados 

ou em dias normais; estão sempre transportando as riquezas da nossa Nação. 

Como se não bastasse todo esse sofrimento, meus amigos e minhas amigas, nunca o óleo 

diesel e as peças de reposição estiveram tão caros e nunca os fretes foram tão baratos. Para 

piorar, ainda há a grave situação dos assaltos a caminhoneiros, numa proporção jamais vista 

no nosso País. Nas grandes cidades, há roubos de cargas; nas serras, há assaltos frequentes, 

com muitas vítimas, inclusive com morte de caminhoneiros. Por tudo isso, manifesto aqui a 

minha homenagem aos caminhoneiros de todo o País. 

Sr. Presidente, quero agradecer ao Senado, que aprovou um projeto de minha autoria que 

regulamenta a profissão de técnico em biblioteconomia. Várias universidades oferecem esse 

curso. Esses profissionais vão auxiliar os bibliotecários de nível superior em todo o País. Toda 

escola municipal pública terá, na sua biblioteca, um técnico em biblioteconomia, amparado e 

acompanhado por um bibliotecário de nível superior. 

Sr. Presidente, em fevereiro votaremos aqui a reforma da Previdência, que trará grande 

prejuízo, principalmente para a classe trabalhadora do nosso País. O meu voto não está à 

venda nem está em negociação. Por isso, votarei contrariamente a essa reforma. 

Para concluir, quero agradecer a todos os que estiveram comigo neste ano. Ao agradecer à 

minha equipe, lamento, mais uma vez, o falecimento de um dos meus assessores, vítima de 

um AVC. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Congratulações ao Deputado Luiz Couto pelos 41 anos de fé política e dedicação à vida 

sacerdotal. Repúdio ao massacre de trabalhadores rurais no Município de Pau D'Arco, Estado 

do Pará. Derrota do Governo Michel Temer quanto à reforma da Previdência. 

________________________________________ 

O SR. JOÃO DANIEL (PT-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Deputado 

Nelson Pellegrino, grande Deputado. 

Primeiro, Sr. Presidente, eu queria saudar com muito carinho o Deputado Padre Luiz Couto 

pelos 41 anos de fé política e dedicação à vida sacerdotal. (Palmas.) 

Parabéns, Deputado Padre Luiz Couto. V.Exa. representa não só a Paraíba, mas também o 

Brasil inteiro, com muita dignidade, e orgulha a nossa bancada e todo o Parlamento. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero dizer que acompanhamos o caso do massacre de 

Pau d'Arco, no Pará. Todas as instituições que apuraram os fatos que lá aconteceram - 

Secretaria de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 

Ministério Público Estadual e Federal, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa - mostraram que houve um atentado contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais 

- assassinaram barbaramente 10 trabalhadores e trabalhadoras rurais. 

A Polícia Militar de bem do Estado do Pará denunciou e contou a verdade nos inquéritos: 

trabalhadores rurais foram assassinados friamente! 

Por isso nós queremos dizer, com todo o respeito à Polícia Militar decente do Brasil inteiro e 

também do Pará, que o que aconteceu suja a imagem da Polícia Militar. 

É muito triste ver Parlamentar usar esta tribuna para elogiar o Tribunal de Justiça do Pará por 

ter soltado os 9 policiais que estavam presos e chamar os trabalhadores rurais, que foram 

brutalmente assassinados, de bandidos. Manifesto o nosso repúdio a tudo isso, que não 

engrandece o nosso País, nem o nosso Parlamento. Nós não podemos aceitar em lugar 

nenhum, muito menos na Polícia Militar, na Polícia Civil ou em qualquer instituição que cuida 

de segurança, a existência de grupos de extermínio, grupos de assassinos que matam 

trabalhadores inocentes, principalmente quando lutam pelo direito mais sagrado, que é o direito 

à vida, que é o direito à terra. 

Manifestamos nossa solidariedade aos trabalhadores do Pará e aos seus familiares e o nosso 

repúdio a esse tipo de atitude. 
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Sr. Presidente, para encerrar, quero pedir a V.Exa. que dê como lida a nossa nota sobre a luta 

e a mobilização, por meio da greve de fome feita no Brasil inteiro e dentro desta Casa e a 

derrota do Governo sobre a reforma da Previdência. 

O Brasil fará a reforma da Previdência quando tiver um Governo legítimo, que ouça todas as 

partes, que ouça os trabalhadores. Essa reforma da Previdência, repito, deve ser feita por um 

Governo legítimo, por um Parlamento que não esteja a serviço dos bancos, e depois de ouvir a 

sociedade. A reforma deve tirar, sim, privilégios daqueles que são privilegiados, mas não da 

classe trabalhadora, daqueles que ganham até 5 salários mínimos, que deram a vida 

trabalhando, suando, produzindo e engrandecendo esta Nação. 

Não à reforma da Previdência nem em 2018! Sim à abertura de um debate quando tivermos 

um Governo legítimo! 

E o governo legítimo deste País será aquele que o povo brasileiro eleger - o nosso Presidente 

Lula percorre o Brasil como o maior líder popular, o que as urnas em 2018 mostrarão. 

Volte, Lula, refaça este País e orgulhe o povo brasileiro! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para parabenizar todos e todas que 

participaram da greve de fome encerrada na última quinta-feira, dia 14, quando foi anunciado o 

adiamento da votação da malfadada reforma da Previdência. 

Entendemos que a resistência deve continuar, para barrar de vez essa proposta. 

Apesar do anúncio do Presidente da Câmara dos Deputados de que a reforma da Previdência 

só irá para discussão e votação em fevereiro do próximo ano, devemos nos manter firmes na 

luta e na defesa do nosso posicionamento contrário à proposta, pois ela retira direitos dos mais 

pobres, da classe trabalhadora - é isso que todas as centrais sindicais, todos os movimentos 

sociais e populares estão denunciando. 

Na tarde da última quinta-feira, ao retornar a Sergipe, visitamos, na Assembleia Legislativa, os 

companheiros que estavam em greve de fome havia 4 dias em protesto contra a reforma. 

As categorias e os movimentos que havia dias estavam mobilizados em atos e greves de fome, 

contra a votação da reforma, aguardavam o posicionamento do Presidente Rodrigo Maia sobre 

o adiamento da votação. 

Sabemos que esse adiamento se deu porque o Governo golpista não tinha os votos 

necessários para aprovar a proposta, o que aconteceu por causa da pressão que vem sendo 

feita pela sociedade, pelas centrais sindicais e pelos movimentos que não concordam com a 

reforma. 

Por isso precisamos continuar na luta! 

Muito obrigado. 
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Necessidade de mobilização do povo brasileiro contra a proposta de reforma previdenciária e a 

favor da candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 2018.  

________________________________________ 

O SR. CAETANO (PT-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 

momento agora é de mobilização de todo o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar o que 

essa elite predadora quer fazer com o povo brasileiro, e que já está fazendo. O Presidente 

Temer está entregando o País, está entregando as nossas riquezas. O Presidente Temer está 

levando o Brasil a novamente figurar no mapa da fome. Hoje, 7 milhões de famílias já voltaram 

para o mapa da fome. 

É inaceitável, Sr. Presidente, que se impeça que Lula seja Presidente do Brasil, porque o 

programa de Governo que nós temos, de transformação deste País, chama-se Luiz Inácio Lula 

da Silva. É hora de ir para as ruas defender o "Lula Presidente" e é hora de derrubar aqui a 

reforma da Previdência, para salvar o povo de Temer e dessa opressão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - V.Exa. é Lula. Parabéns. 

Eu sou Jair Bolsonaro. Parabéns para mim também. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS BREVES COMUNICAÇÕES COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Razões do posicionamento contrário do orador à reforma previdenciária. Importância do 

debate, na Casa, acerca da Previdência Social. 

________________________________________ 

O SR. ROBERTO DE LUCENA (PV-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o tema mais importante em debate nesta Casa é a reforma da 

Previdência. A exemplo da Argentina, que acabou de fazer a sua reforma, nós não temos como 

fugir. Vamos ter que enfrentar essa pauta hoje ou amanhã ou estaremos em piloto automático 

em rota de colisão com uma tragédia que se avizinha e que é uma tragédia anunciada. 

A questão é por que temos que fazer essa reforma e que tipo de reforma queremos fazer. Não 

podemos fazer uma reforma em nome de um déficit, porque esse déficit não existe. Ponto final. 

Revisemos a DRU; revisemos nossa irresponsável agenda de desonerações, feita ao longo 

dessa última década; aloquemos a assistência social, a previdência rural e acabou o déficit que 

alguns autores defendem. 

Não podemos fazer isso em nome de um rombo que existe, enquanto não cobrarmos os 

grandes devedores da Previdência, não vendermos os imóveis do INSS, que estão inativos. 

Temos que fazer essa reforma, Sr. Presidente, em nome do futuro, em nome da 

sustentabilidade do próprio sistema e em nome da estabilidade nacional. 

Hoje pesa sobre nós um desconforto. Acabamos de anistiar a quantia de 25 bilhões ao Banco 

Itaú e 4 bilhões ao Bradesco. Acabamos de abrir mão de 1 trilhão em impostos sociais às 

petrolíferas. Como e com qual autoridade vamos pedir que o trabalhador e o servidor público 

sentem-se à mesa e paguem a conta? 

Faço aqui a defesa do servidor público que é correto, que é trabalhador, que é honesto, que é 

comprometido. Estou falando da maioria dos servidores públicos deste País. Sr. Presidente, 

não podemos demonizar o servidor público. 

Enquanto o trabalhador da iniciativa privada recolhe sobre o teto da Previdência, o servidor 

público recolhe 11% do seu salário. Na média, na base, o servidor não é um privilegiado. Os 

privilégios estão nas esferas superiores do serviço público, especialmente no Judiciário, no 

Ministério Público e no Tribunal de Contas. 

A base do serviço público não é formada de privilegiados.  

Sras. e Srs. Deputados, não há como não fazermos uma reforma previdenciária, não 

discutirmos o assunto. Mas não podemos transferir a conta apenas para o trabalhador e para o 

servidor público.  

Defendo o imposto sobre as grandes fortunas vinculado à Previdência, a revisão da DRU para 

20% no máximo, contra os atuais 30%, e a revisão de nossa agenda de desonerações.  

Defendo ainda uma regra de transição especial para o servidor público que estava no sistema 

antes de 2013.  
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A reforma proposta pelo Governo e relatada pelo ilustre Deputado Arthur Oliveira Maia 

melhorou muito desde a sua apresentação, e eu mesmo fui o segundo Deputado que mais 

apresentou emendas ao texto. Mas ainda podemos e devemos melhorar esse texto.  

Não podemos perder a oportunidade de discuti-la, e, se não houver disposição de flexibilizá-la, 

em função do contexto político, eu temo que nós a inviabilizemos. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Peço a autorização de V.Exa. para que este pronunciamento seja divulgado no programa A 

Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta Casa. 

Que Deus abençoe o Brasil! 

Muito obrigado. 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA DISCURSO ENCAMINHADO 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Necessidade de realização da reforma da Previdência Social para a garantia do pagamento 

das atuais e futuras aposentadorias.  

________________________________________ 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. ANTONIO BULHÕES (PRB-SP. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não fomos eleitos para tratar de amenidades, fomos 

eleitos para representar o povo e tomar decisões que busquem o melhor interesse da Nação, 

ainda que sejam matérias densas, áridas, complexas e que envolvam escolhas difíceis. 

A reforma da Previdência é uma dessas matérias que exigem do Parlamentar a capacidade de 

compreender em profundidade o problema, suas origens, seus efeitos e de conceber soluções 

viáveis, não meras utopias ou declamações vazias. 
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O problema que a reforma visa a solucionar é o gasto elevado com previdência, se levarmos 

em conta a pirâmide etária da população brasileira. Embora seja ainda uma nação jovem, com 

mais adultos em idade produtiva do que idosos, nosso País tem um gasto previdenciário 

comparável a nações mais velhas e mais ricas. 

Isto significa, prezados colegas, que a permanecer o curso das despesas previdenciárias, o 

navio das finanças públicas encontrará o naufrágio certo e rápido. 

Com o ritmo acelerado de crescimento do déficit previdenciário - e aqui considero somente 

receitas e despesas previdenciárias -, em breve o gasto com aposentadorias será de tal 

magnitude que dificultará largamente a capacidade do Estado de investir em outras áreas, 

como saúde, educação, segurança pública, assistência social e pode prejudicar o pagamento 

das próprias aposentadorias e pensões num futuro próximo. Isto ocorre neste exato momento 

em alguns Estados da Federação. 

Como depositários da confiança do povo, expressa no voto, temos o dever de abordar esta 

questão com a gravidade que ela merece. Precisamos abandonar comportamentos pueris que 

ignoram as mais comezinhas noções de finanças públicas e as mais primárias operações 

matemáticas. 

Estou a dizer, portanto, que a reforma previdenciária apresentada pelo Poder Executivo é a 

solução ideal? Será ela a varinha mágica capaz de resolver todas as nossas aflições? 

A resposta é não. Já tive oportunidade de expressar minhas reservas à proposta. Ela não é a 

reforma perfeita. As ações políticas, nobres Deputados, nunca o são; as ações humanas nunca 

o são. Mas a proposta é a solução possível no momento presente. 

O Ministro Henrique Meirelles e as demais autoridades envolvidas trabalharam com afinco nas 

novas regras. No Parlamento, houve grandes discussões; o mesmo ocorreu no âmbito das 

instâncias partidárias. O Relator, o Deputado Arthur Oliveira Maia, tem feito um árduo e 

corajoso esforço para compatibilizar as ideias do Governo com os pensamentos dos 

Deputados. 

Mas terá a reforma previdenciária efeitos positivos de absoluta necessidade para o futuro no 

nosso País? 

Portanto, Sr. Presidente, precisamos sanear as contas públicas, com vistas a garantir recursos 

para outras áreas reclamadas pela população, com vistas a garantir o pagamento das atuais e 

futuras aposentadorias, assegurando os direitos adquiridos, respeitando os produtores rurais e 

mantendo os benefícios de prestação continuada. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado.  

 

 

 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Submissão do Governo Michel Temer ao capital financeiro nacional e internacional. 

Inexistência de déficit na Previdência Social. Crítica à reforma trabalhista. Expectativa de 

candidatura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2018. 

________________________________________ 

A SRª BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, nós estamos hoje, mais uma vez, chegando ao final de um ano. Nesta 

legislatura, o Congresso Nacional passou por diversas situações memoráveis para o povo 

brasileiro. 

Primeiro, eu gostaria de falar a respeito dos presentes de Natal que este Governo tem dado às 

empresas internacionais, ao capital financeiro nacional e internacional, que está comandando 

hoje o nosso País. Esse presente penaliza os servidores públicos. 

Eu quero chamar a atenção para o que nós já estamos ouvindo em relação a essa reforma da 

Previdência, que, graças a Deus, não foi adiante. Espero que, em 2018, não tenhamos espaço 

para que essa reforma danosa prejudique mais ainda o povo brasileiro. 

Andando pelas ruas - não apenas do Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de estar em São 

Paulo, no Espírito Santo, por esses dias -, ouvi os servidores fazerem um apelo para que 

pudéssemos tomar a sua bandeira em nossas mãos, principalmente no campo democrático e 

com a Esquerda neste Congresso, porque eles estão sendo aqueles considerados os 

responsáveis pelo déficit da Previdência. 

Imaginem um servidor público concursado, que já trabalha há anos e que, além disso, deve 

estar, cada vez mais, qualificando-se, aperfeiçoando-se, adequando-se às novas regras que 

são impostas a um bom servidor e servidora pública. Mas o Governo entendeu, através de 

Meirelles, que fica mais palatável para a comunicação dizer isso sobre esse rombo, que é 

inexistente. E já dissemos várias vezes, e a CPI do Senado comprovou que não há déficit. 

Estamos assistindo a este Governo, sem a coragem devida ou pelos compromissos 

anteriormente assumidos, colocar o servidor público em uma situação de constrangimento para 

encobrir o que deveria ter feito. 

Esta Casa deveria ter votado, primeiro, matéria sobre as grandes fortunas. É importante que as 

grandes fortunas sejam taxadas. Depois, é preciso falar dos altos salários, mas que não estão 

restritos única e exclusivamente àqueles servidores do dia a dia. Estamos falando daqueles 

minoritários que ganham mais de 50 mil reais por mês! É desses que eles deveriam estar 

falando. 
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Como são poucos que recebem muito deveriam, eles deveriam ser nominados, em vez de se 

fazer uma propaganda mentirosa para dizer que o servidor ou a servidora pública é 

responsável por esse caos na Previdência. 

Outra questão é o que este Governo já votou nesta Casa, a reforma trabalhista e, antes dela, a 

terceirização. Tudo isso já levou este País a um estágio que consideramos escravocrata em 

relação aos trabalhadores e à sua relação com o empregador. 

Nós vimos que essa política faz com que, hoje, tenhamos uma população quase majoritária 

desempregada, mais de milhões no Estado do Rio de Janeiro, mais de milhões em outros 

Estados, porque não tiveram a hombridade e a coragem de dizer: "Queremos entregar este 

País e precisamos que a mão de obra brasileira não seja suficientemente eficaz. A mão de 

obra brasileira, além de ter qualidade, é consciente e é politizada nas suas relações. Então, 

vamos fazer a terceirização, vamos fazer a reforma trabalhista, vamos enfraquecer os 

sindicatos e os movimentos dos trabalhadores, e vamos dar emprego lá fora, porque aqui nós 

precisamos desempregar esse povo, enfraquecer as nossas empresas e permitir, sobretudo, 

que os grandes salários continuem encobertos". 

Os grandes meios de comunicação não publicam determinados elementos, quanto eles 

ganham e nem o que eles fazem, mas o que recebe o Meirelles foi colocado para todo mundo. 

Como é que, ganhando o que ganha o Meirelles, ele vai propor uma reforma da Previdência, 

que retira direitos de assalariados? Meu Deus do céu! 

Para onde estão levando este País? Para onde estão levando os acúmulos que este País já 

obteve no conhecimento, na ciência, na pesquisa, na tecnologia? Para onde estão levando? 

Para onde estão levando este País, que estava no rumo certo, dando outro recorte à política 

que nós consideramos existente ainda neste País, que é a discriminação, que é o preconceito? 

Para onde estão levando este País, porque não aplicam as leis que protegem a nossa 

juventude brasileira, que está morrendo - e morrendo devido à cor sua pele, morrendo devido à 

sua situação social e econômica? 

Como podemos acreditar num País que vai crescer, que vai gerar melhores empregos, com 

essa política de precarização do trabalho, de desprestígio? Não podemos, de forma nenhuma, 

aceitar que este Governo continue fazendo o que quer com este País. E nós daqui estejamos a 

assistir e alguns a apoiar a atitude deste Governo quando não se permite que ele seja 

investigado. 

Nós estamos passando vergonha nacional. É vergonha, sim, nacional! Como encarar um 

trabalhador e uma trabalhadora, sabendo de toda a corrupção existente, comprovada, 

documentada, que aqui nós não enxergamos, não ouvimos e continuamos dando a este 

entreguista Michel Temer todas as condições de continuar mesmo que a população brasileira, 

98% dela, não queria mais sujeitar-se a este golpe, a este golpista?  

Por isso, mais uma vez, aqui estamos para dizer que 2018 vem aí, e ninguém vai impedir Luiz 

Inácio Lula da Silva de ser candidato, porque nós buscaremos na Justiça aquilo que lhe é 

devido. 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA PELA ORDEM 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Moção da Câmara Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, em repúdio à reforma 

previdenciária.  

________________________________________ 

 

O SR. ALESSANDRO MOLON (REDE-RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Deputado 

Alex Canziani, V.Exa. me cede 1 minuto? (Pausa.) 

Sr. Presidente, eu quero dar ciência a V.Exa. e aos demais colegas de que recebi das mãos do 

Sr. Janir da Silva e da Sra. Elizete Brito uma moção da Câmara Municipal da cidade de 

Mendes, assinada por todos os Vereadores e pelo seu Presidente, a partir de um abaixo-

assinado feito e organizado pela Comissão de Fé e Política dessa cidade, com centenas de 

assinaturas, em repúdio à PEC da Reforma da Previdência. 

Vou entregar a V.Exa. esse abaixo-assinado e essa moção da Câmara de Vereadores, 

cumprimentando a mobilização dos cidadãos de Mendes, em especial do Sr. Janir da Silva, da 

Sra. Elizete Brito e da Comissão de Fé e Política dessa diocese importante do Rio de Janeiro, 

Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS ORDEM DO DIA COMO LÍDER 

DISCURSO 
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________________________________________ 

Sumário 

Decisão do Supremo Tribunal Federal favorável à ação direta de inconstitucionalidade 

protocolada pelo PSOL contra a suspensão do reajuste salarial dos servidores do Poder 

Executivo e a ampliação da contribuição previdenciária do funcionalismo federal. Regozijo com 

o adiamento da votação da proposta de reforma previdenciária. Protesto contra a adoção, pelo 

Governo Michel Temer, de medidas prejudiciais aos servidores públicos.  

________________________________________ 

 

O SR. IVAN VALENTE (PSOL-SP. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, ao ouvir hoje a entrevista do Ministro Henrique Meirelles, eu percebi que ele 

tinha realmente a face de um derrotado: derrotado pelo adiamento da reforma da Previdência e 

derrotado pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade do PSOL junto ao Supremo 

Tribunal Federal, com apoio da Procuradoria-Geral da República, impedindo o congelamento 

dos reajustes do funcionalismo público e o aumento de 11% para 14% da alíquota de 

contribuição previdenciária, ambas as medidas editadas de forma inconstitucional, ilegal. 

Na verdade, essa foi uma demonstração de que há resistência na sociedade, no Judiciário e no 

Legislativo contra essa política econômica de ajuste fiscal e contra a reforma da Previdência no 

nosso País. 

A choradeira e a tentativa de votar, ainda em fevereiro, a reforma da Previdência são só uma 

sinalização para o mercado financeiro. Eles têm que manter viva a chama e dizer: "Nós vamos 

privatizar a Previdência!" Basta abrir hoje os grandes jornais que veremos lá os grandes 

anúncios da Bradesco Seguros: "Previdência privada! VGBL!" Portanto, eles estão vendendo 

previdência mesmo ainda não tendo sido aprovada a reforma da Previdência. 

Nós vamos ter um ano muito duro pela frente. Na verdade, eles estão preparando mais 

falcatruas contra os trabalhadores. Mas se o Governo Temer não tem mais bandeiras contra o 

funcionalismo público e contra a reforma da Previdência, ele vai ser um governo sem agenda, 

um governo que acaba, inútil, um governo que poderia desaparecer, um governo corrupto, um 

governo de delinquentes. Tirando quem é privilegiado, deveriam parar todos na Papuda neste 

momento. 

Por isso, queremos comemoramos essa decisão e dizer que não é verdade que o Supremo 

pode reverter a decisão da ADI, porque já existia uma lei, já estava em lei o reajuste do 

funcionalismo, que entra em vigor no dia 1º de janeiro. Acabou essa história. Não há como o 

STF reverter essa situação.  

O motivo de eles terem ficados deprimidos no dia de hoje é porque sabem que não dependem 

do voto dos Ministros. O mesmo Governo que, em 2016, logo após o impeachment, quis fazer 

uma sinalização para o funcionalismo público ao dar o reajuste, reverteu a situação, diante do 

ajuste fiscal. Os servidores públicos do Brasil não podem ser o bode expiatório do ajuste fiscal.  

Aqueles que trabalham pelo Estado mínimo e pela destruição e desmonte do Estado brasileiro 

não vingarão. Essa foi uma vitória dos servidores e da sociedade brasileira. 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS GRANDE EXPEDIENTE GRANDE EXPEDIENTE 

DISCURSO 

________________________________________ 

Sumário 

Balanço do mandato parlamentar do orador. Contexto da aprovação do processo de 

impeachment contra a ex-Presidente Dilma Rousseff. Aprovação de medidas no Governo do 

Presidente Michel Temer com vista à resolução de crise política e econômica. Saneamento da 

economia do Estado do Rio Grande do Sul pelo Governador Ivo Sartori. Indefinição de voto do 

orador acerca da reforma previdenciária. Votos de feliz Natal.  

________________________________________ 

O SR. MAURO PEREIRA (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Cumprimento o Sr. Presidente, 

Deputado Hildo Rocha, as Sras. e os Srs. Deputados, os nossos amigos que acompanham a 

TV Câmara neste exato momento e os nossos ouvintes da Rádio Câmara. 

É com imenso prazer que aproveito esta oportunidade de falar no Grande Expediente, espaço 

que nos é concedido uma vez por ano. Casualmente, estou tendo a oportunidade de usar o 

meu espaço neste dia, 20 de dezembro, praticamente em véspera de Natal, para falar dos 

meus sentimentos, na condição de Deputado Federal, durante esse período.  

Assumi o mandato nesta Casa em fevereiro de 2015, na vaga de suplente do Deputado 

Federal eleito Márcio Biolchi e do Deputado Federal Giovani Feltes. O Governador José Ivo 

Sartori assumiu o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Secretário Márcio Biolchi hoje é 

Secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, e o Deputado Giovani Feltes é 

Secretário Estadual da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, nesse período de 

praticamente 3 anos, eu tive esta oportunidade. 

Em 2015, ainda estávamos no Governo Dilma Rousseff. Durante o Governo Dilma Rousseff, 

procurei votar favoravelmente a todos os projetos que a ex-Presidenta Dilma Rousseff mandou 

para esta Casa e que iam ao encontro daquilo que melhoraria a economia do nosso País. E 

Dilma Rousseff mandou para esta Casa inclusive uma reforma da Previdência Social. Houve 

uma insistência muito grande para que a matéria fosse aprovada. Com certeza, pelo bem do 

Brasil, eu votei a favor daquela pequena reforma que foi feita. Votei para que o Brasil pudesse 

melhorar. 

Infelizmente, o Governo Dilma Rousseff foi resultado de uma mistura de incompetência, má-

gestão e problemas seriíssimos de corrupção. Na eleição de 2014, o Brasil estava mergulhado 

em crise tão profunda, que, a partir de janeiro de 2015, o então Ministro Joaquim Levi 

simplesmente cortou todos os financiamentos. Os juros dispararam. A energia elétrica chegou 
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a subir 90% na minha região de Caxias do Sul. Automaticamente, começou a grande recessão 

no País.  

Para que todos os senhores e as senhoras lembrem, chegamos a junho de 2016 com mais de 

13 milhões de pessoas desempregadas. Ao mesmo tempo, juntamente com isso, um problema 

seríssimo de corrupção começou a ser denunciado, graças ao excelente trabalho feito pela 

Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que mostrou o que acontecia, isto é, o mar de 

lama que existia no Brasil. 

Aquele foi um período muito difícil. Todos os canais de televisão, por meio dos principais 

programas jornalísticos, somente mostravam à sociedade casos de corrupção. 

Automaticamente, viu-se o desânimo do setor produtivo. Imaginem o que aconteceu com os 

investidores internacionais! 

Foi uma crise violenta. Foi necessário mostrar para o Brasil que existia uma enganação muito 

grande na economia brasileira. As pedaladas fiscais - a ex-Presidenta Dilma utilizava recursos 

dos bancos e não pagava - geraram o seuimpeachment. 

Lembro à sociedade que nós tivemos problemas seriíssimos no seguro agrícola. Tivemos 

problemas seriíssimos na liberação de verbas. Os hospitais não recebiam recursos. Em Caxias 

do Sul, o Hospital Geral, que tinha, no tratamento de oncologia, um dos melhores serviços do 

Brasil, simplesmente ficou desde 2014 sem receber recursos. Os recursos foram repassados 

para o hospital somente no final de 2016. 

Com os fornecedores que venderam para o Governo Dilma, ocorreu a mesma coisa. A 

Marcopolo, por exemplo, que entregou milhares de ônibus escolares, ficou sem receber do 

Governo Federal 285 milhões de reais. Da mesma forma, a Neobus e a Comil. Essas empresas 

não recebiam porque o Governo Dilma não tinha dinheiro para pagar. No que diz respeito ao 

Programa Minha Casa, Minha Vida, por aqueles edifícios que foram entregues, os 

fornecedores também não receberam. Os fornecedores das nossas Forças Armadas - 

Aeronáutica, Marinha e Exército - também não estavam recebendo.  

Tudo isso foi fruto da grande corrupção que aconteceu no País. A Polícia Federal e o Ministério 

Público Federal, de maneira firme, por meio de investigação muito benfeita, juntamente com o 

Supremo, vieram desbaratando os casos. Isso automaticamente causou transtorno para a 

sociedade brasileira. 

Em julho de 2016, o Presidente Michel Temer assumiu. E nós, Deputados e Deputadas, mais 

uma vez tivemos nesta Casa uma responsabilidade muito grande de recuperar a confiança da 

sociedade brasileira e dar-lhe esperança. 

É logico que tudo isso gera muito desgaste. Nós aprovamos nesta Casa a terceirização. O que 

é a terceirização? A terceirização sempre existiu. O que nós aprovamos foi uma 

regulamentação de todo o processo de terceirização do Brasil para dar segurança jurídica para 

quem contrata e para quem é empregado. 

E a terceirização foi contestada de forma muito violenta pela Oposição - PT, PCdoB, Rede, 

PSOL e PDT -, que governou os 13 anos junto com a Dilma e com o Lula: falaram que tiraria 

direitos. Pelo contrário, a terceirização está em pleno andamento e está dando segurança 

jurídica para quem quer gerar empregos. 

Ao mesmo tempo, nós aprovamos o teto de gastos, que nada mais é do que uma senha 

simples que existe na casa de todo brasileiro: o Brasil só pode gastar aquilo que arrecada, 

aquilo que tem. Essa foi a Lei do Teto de Gastos. Esse teto de gastos está sendo seguido à 
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risca, mas é bom deixar bem claro que, de um ano para o outro, o Governo pode, sim, 

acrescentar a inflação decorrente do ano. 

Automaticamente, nós aprovamos também a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio, 

com certeza, para modernizar as nossas leis trabalhistas. Essa reforma está servindo muito 

bem para gerar mais empregos, para dar segurança para quem quer empregar e também para 

quem quer trabalhar. Vem trazendo benefícios importantíssimos para a sociedade brasileira. 

Por exemplo, um trabalhador que tenha direito a 1 hora e meia de almoço pode, em 

negociação com o seu patrão e com o seu sindicato, almoçar em meia hora; assim, durante a 

semana poderá utilizar aquela hora a mais para ganhar dia de folga ou para sair mais cedo. O 

trabalhador poderá fazer isso. 

É muito importante deixar claro que, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista dá ao cidadão o 

direito de trabalhar em uma empresa até sexta-feira e, caso queira, exercer outra atividade em 

outra empresa, estando garantido o seu direito a férias, a Fundo de Garantia e tudo o mais, 

sem problema nenhum. Isso vai facilitar o seu trabalho. 

Outro trabalho totalmente desregulamentado era o dos garçons ou das pessoas que trabalham 

nos finais de semana. Não tinham segurança, não tinham seus impostos pagos, não tinham 

carteira assinada. Hoje essas pessoas podem trabalhar, podem ter registrada a carteira, 

podem ter Fundo de Garantia, podem tirar férias. E tudo isso dentro da lei, que veio dar às 

pessoas segurança para exercer seu trabalho. Ao mesmo tempo, o patrão, aquele que 

contrata, sabe que não vai ter problemas com a Justiça, porque hoje existem leis. 

O Sr. Marcus Pestana - Deputado Mauro Pereira, V.Exa. me permite um aparte? 

O SR. MAURO PEREIRA - Pois não, Deputado Marcus Pestana. 

O Sr. Marcus Pestana - Primeiro, quero enaltecer e elogiar a atuação de V.Exa. como defensor 

da agenda modernizante do País. O Brasil perdeu o rumo do desenvolvimento. O Brasil tem 

pressa, e V.Exa. tem sido um ardoroso e firme defensor da agenda de modernização 

institucional e econômica do Brasil. Durante esse período de turbulência política, o que nós 

fizemos foi impressionante: reforma trabalhista, terceirização, rearrumação fiscal. E foram 

alcançados setores importantíssimos, com a reestruturação do petróleo e do setor elétrico. 

Portanto, eu queria aproveitar esta oportunidade não só para elogiar a sua atuação, mas 

também para fazer um agradecimento em nome de Minas - e tenho certeza de que falo em 

nome do Pará, do Maranhão e do Rio de Janeiro - pela sanção do projeto de lei sobre os 

royalties do minério. O Presidente Michel Temer deixou um legado numa questão que há 

décadas estava aberta. Será uma grande conquista para os Municípios e para os Estados 

mineradores. O Presidente Michel Temer, como demonstrou em tantos outros assuntos, teve 

coragem de enfrentar algo que estava parado há décadas. Era uma expectativa de Minas, do 

Pará e de todo o Brasil. Assim, atuou não só no campo do mercado de trabalho, na área fiscal, 

na reestruturação do setor petróleo e do setor elétrico, na democratização da taxa de juros, 

mas também no setor de mineração. O Estado de Minas está grato ao Governo de transição do 

Presidente Michel Temer, que em curto espaço de tempo conseguiu enfrentar desafios 

históricos e estruturais da agenda de desenvolvimento do Brasil. Parabéns! V.Exa. tem 

desempenhado um papel de protagonista e defensor desta caminhada, que não é nada fácil, 

porque as coisas não acontecem em um estalar de dedos. V.Exa. tem sido um firme defensor, 

em um momento de turbulência e de muita contestação da sociedade em relação ao sistema 

político. O mais importante são as nossas convicções profundas e a certeza de que estamos 

trilhando o caminho correto para reestruturar o destino do País e retomar o desenvolvimento 

sustentável e sustentado para o Brasil. Parabéns, Deputado Mauro Pereira! 
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O SR. MAURO PEREIRA - Muito obrigado, Deputado Marcus Pestana. E quero parabenizar 

V.Exa. Todas essas medidas que foram aprovadas e tomadas resultaram do trabalho de um 

conjunto de Deputados e Deputadas preocupados com o Brasil. 

Já estamos no sétimo mês com registro de geração de emprego, com superávit de emprego. 

Para que V.Exa. tenha noção do que afirmo, falo da minha cidade de Caxias do Sul, na Serra 

Gaúcha, um dos maiores polos metalmecânicos do País, da América Latina e, dependendo do 

segmento, até do mundo. Nessa última semana, a empresa Randon, que fabrica carretas, 

contratou 700 novos funcionários. E a contratação pode chegar a mil funcionários. 

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Sr. Raul Anselmo Randon e seus filhos 

David, Daniel e Alexandre. 

A nossa Marcopolo, fabricante de ônibus, que estava dando férias coletivas aos trabalhadores - 

alguns estavam trabalhando apenas 2 ou 3 dias por semana -, teve que cancelar as férias dos 

trabalhadores, pela tamanha quantidade de pedidos de ônibus. Assim, não pode mais dar 

férias para os funcionários. 

Isso é muito positivo e é fruto de um financiamento chamado REFROTA - Programa de 

Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano, que foi lançado pelo Presidente 

Michel Temer e destina 3 milhões de reais para a renovação da frota de ônibus.  

Na minha cidade, havia dezenas de outdoors, cartazes nas paradas de ônibus, propaganda 

nas rádios, em que se divulgava que eu estava votando contra o trabalhador. Mas Deus é tão 

justo, que as coisas vão acontecendo. A terceirização está aí funcionando. Ninguém perdeu 

direito algum; pelo contrário, todos ganharam direitos. A reforma trabalhista, diziam, iria retirar 

direitos dos trabalhadores. Nada de tirar direitos; pelo contrário, está gerando empregos. 

Tudo isso vai mostrando para o povo simples, para o povo humilde, que aqueles sindicalistas 

que gastaram dinheiro em outdoors mentiram, faltaram com a verdade. A verdade vai começar 

a aparecer. O cidadão verá que tudo que eles falaram não era verdadeiro. Disseram por meio 

de outdoors, por exemplo, há 4 meses, que votei a favor da reforma da Previdência. Porém, a 

reforma ainda vai ser votada no dia 19 de fevereiro. A reforma nem foi votada ainda, mas eu 

venho apanhando há muito tempo. 

Quero dizer que, nesse período de 1 ano e 7 meses de mandato do Presidente Michel Temer, 

nós obtivemos avanços importantíssimos. E esses avanços importantíssimos estão, com 

certeza, dando resultado agora. 

Cito, como exemplo, Deputado Átila Lins, o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS. Era um dinheiro que ficava na conta dos trabalhadores, mas eles 

não podiam usar. E era um dinheiro que não rendia juro nenhum! O Presidente Michel Temer 

liberou esses recursos das contas inativas. Um total de 44 bilhões de reais foi parar nas mãos 

do trabalhador, para ajudar a irrigar a economia. E 25,9 milhões de trabalhadores tinham lá 

esse dinheiro, que não rendia juros, não rendia nada. Eles puderam pegar esse dinheiro, pagar 

suas contas, reformar sua casa ou colocar na poupança - aí, sim, há um rendimento justo. 

Essas foram medidas que o Presidente Michel Temer adotou e que ajudaram a beneficiar 

quase 33 milhões de pessoas, uma injeção de recursos muito importante para a sociedade 

brasileira. 

Quanto ao PIS/PASEP, o Governo fez agora a liberação de 16 bilhões de reais das contas 

inativas do Programa Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do 
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Servidor Público - PASEP para quase 8 milhões de idosos. Os recursos estavam disponíveis 

desde outubro, e agora também fomentam a economia. 

Para que V.Exas. tenham uma ideia, lembro que para retirar esse dinheiro o homem tinha que 

ter 70 anos e a mulher, 65 anos. Foi reduzida a idade para a mulher, 62 anos, e para o homem, 

65 anos, para que possam gastar esse dinheiro de forma mais prática. 

O Sr. Átila Lins - V.Exa. me permite um aparte? 

O SR. MAURO PEREIRA - Pois não, Deputado Átila Lins. Antes, contudo, quero dizer que hoje 

assistimos aos reflexos dessas medidas e iniciativas do Presidente Michel Temer e da equipe 

econômica. 

O Sr. Átila Lins - Ilustre Deputado Mauro Pereira, quero cumprimentar V.Exa. pelo discurso que 

profere nesta tarde. V.Exa. faz com muita propriedade uma retrospectiva do que tem sido o 

Governo Michel Temer e aborda com muita precisão as assertivas do Presidente Michel Temer. 

Essas duas últimas a que V.Exa. se refere, e eu fiz questão de aparteá-lo neste instante, a 

questão do FGTS e a questão do PIS/PASEP, foram realmente duas medidas extremamente 

importantes para aqueles que precisavam e tinham dinheiro no Tesouro, em contas inativas, 

que não tinham rendimento nenhum. E o Presidente determinou que fossem feitos os resgates 

e, com isso, movimentou o mercado financeiro. Portanto, quero cumprimentar V.Exa. e dizer 

que o Presidente Michel, apesar de ter recebido o Governo com muitos problemas, com muitas 

dificuldades, vem tocando o nosso País com paciência, com competência, com experiência. 

Com certeza, haveremos de aportar, ao fim da sua gestão, num ancoradouro seguro, porque o 

Presidente é um homem que realmente está aí para fazer essa travessia tão necessária para a 

retomada do nosso desenvolvimento e crescimento econômico. Muito obrigado. Parabéns a 

V.Exa.!  

O SR. MAURO PEREIRA - Muito obrigado, Deputado Átila Lins. Parabéns pelo trabalho de 

V.Exa. nesta Casa! 

Quanto às parcerias público-privadas, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União, 

em dezembro, a Lei nº 13.529, de 2017, que autoriza a União a participar, com até 180 milhões 

de reais, de um fundo para financiar projetos de concessão e parcerias público-privadas, as 

PPPs. A Lei é decorrente da Medida Provisória nº 786, de 2017, aprovada na Câmara dos 

Deputados. 

Em 2016, o PIB - Produto Interno Bruto teve retração de 3,6%, mas registrou alta nos três 

primeiros meses deste ano, de 1,3%; e no segundo trimestre, de 0,7%; e também no período 

de julho a setembro, de 0,1%. O Governo estima atualmente que a economia brasileira vai 

registrar um crescimento de 1,1% em 2017. 

Nós saímos de uma marcha a ré. Estávamos numa descida, no Governo da Dilma Rousseff, e 

agora estamos entrando numa fase de crescimento. 

Sem sombra de dúvida, para o ano de 2018, nós temos a previsão de um crescimento que 

poderá chegar a 3 pontos. Esse é um crescimento muito positivo, mas o mais importante é que 

se trata de um crescimento tranquilo, um crescimento sólido, um crescimento pensado. 

Além disso, tomamos medidas importantíssimas, como, por exemplo, no caso do REFIS. 

Houve a renegociação das dívidas das microempresas, das empresas pequenas e grandes, 

das pessoas físicas. Depois do tsunami que foi a equipe econômica do Governo da Presidente 

Dilma Rousseff, o que aconteceu? Infelizmente, as empresas quebraram e não conseguiram 

recolher os seus impostos. Nós fizemos o REFIS, que deu às empresas grandes, médias e 
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pequenas oportunidade de renegociarem as suas dívidas e saírem do cadastro negativo, 

entrando numa agenda positiva para poderem fazer financiamentos e tocar as suas vidas. 

Está acontecendo neste momento também uma renegociação de dívidas do FUNRURAL dos 

nossos agricultores. Ao mesmo tempo, o Super-SIMPLES teve seu teto alterado para um valor 

maior e, a partir de janeiro, as micro, pequenas e médias empresas vão poder, sim, usufruir do 

imposto mais baixo, em especial o setor vitivinícola, que vinha com uma carga tributária muito 

grande. 

Na área da segurança, nós tivemos importantes projetos aprovados nesta Casa. E quero 

parabenizar o nosso Presidente Rodrigo Maia e todos os nossos Deputados e Deputadas. 

Agora, abusos ou crimes contra qualquer policial, seja de trânsito, seja da Guarda Municipal, 

seja da Polícia Civil, são crimes hediondos. Certamente isso vai, no mínimo, intimidar a ação 

dos bandidos. 

O Governador José Ivo Sartori, juntamente com Carlos Búrigo e toda a sua equipe econômica, 

pegou o Estado do Rio Grande do Sul falido, com déficit de 25 bilhões de reais, porque no 

Estado do Rio Grande do Sul nós também tivemos um petista antes governando. Era o 

Governador Tarso Genro, que quebrou o Estado, faliu o Estado. Mas o Governador José Ivo 

Sartori veio com medidas duras, economizando, cortando Secretarias, reduzindo o número de 

cargos em comissão, reduzindo o número de viagens, numa economia total. E o déficit, que era 

de 25 bilhões de reais, está hoje em 7 bilhões de reais. 

No dia de hoje, está no Palácio o Governador José Ivo Sartori, acompanhado do Secretário 

Giovani Feltes e de toda a equipe da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral, para 

assinar o início de uma renegociação da dívida do Estado. Ao longo dos anos, essa dívida foi 

de 8 bilhões de reais para 52 bilhões de reais. Agora nós estamos conseguindo renegociá-la. 

Hoje, no Palácio, neste exato momento, está sendo assinado o pré-acordo para a 

renegociação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. 

Nós estamos parcelando os salários dos servidores há praticamente 1 ano, mas, se Deus 

quiser, no ano que vem, com o trabalho arrojado do Governador José Ivo Sartori e de toda a 

sua equipe, essa medida de parcelar salários não será mais necessária. 

Eu não tenho dúvida nenhuma desse nosso trabalho, do trabalho da equipe econômica, do 

trabalho de todos os nossos Ministros, que vêm economizando. Se nós verificarmos a área da 

saúde, veremos que o Ministro Ricardo Barros já economizou quase 3 bilhões de reais, 

somente em compra de medicamentos. E isso ocorre automaticamente em todos os 

Ministérios, que estão fazendo, sim, milagre com o dinheiro.  

Nós pagamos todas as dívidas deixadas pela Presidente Dilma Rousseff. As emendas 

parlamentares de 2007, de 2011 e de 2014 que não foram pagas, estão sendo todas pagas. 

Todos os fornecedores estão recebendo. Isso é muito importante. 

Para que as senhoras e os senhores tenham noção do que digo, em Bento Goncalves, 

Cotiporã e Esmeralda, por exemplo, havia obras que estavam paradas desde 2011, porque na 

época a Presidenta Dilma não teve dinheiro para pagá-las. As obras foram retomadas e tudo 

foi pago pelo Governo Michel Temer nesta semana. Com certeza, essas medidas são de 

extrema importância.  

Eu quero dizer que nós estamos vivendo agora um momento em que se fala muito da reforma 

da Previdência. Uma das coisas que quero deixar bem clara para a sociedade brasileira é que 

hoje é normal ouvirmos os Deputados do PT, do PCdoB, da Rede, do PSOL e do PDT dizerem 
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que são contrários à reforma da Previdência, que não querem votar, que não querem isso e 

não querem aquilo. A reforma da Previdência ainda não foi votada. Será votada agora em 

fevereiro. Ainda está sendo montado um texto. O Governo, sua equipe econômica e o Relator 

da matéria, Deputado Arthur Maia, ainda estão negociando com os servidores públicos para 

tentar encontrar uma regra de transição. 

Contudo, esses mesmos que estão dizendo que são contra a reforma, todos eles eram a favor 

da reforma até julho de 2016. Lutaram por ela, fizeram campanha por ela, e agora são contra a 

reforma. Sabem por quê, meus colegas Deputados e minhas colegas Deputadas, e sociedade 

brasileira? Por que haverá eleição no ano que vem. Eles querem tapear a sociedade, falar que 

são contra. Querem ganhar o voto das senhoras e dos senhores, em especial dos servidores 

públicos. Depois - pensam que vão ganhar a eleição -, farão uma reforma mais dura do que a 

que está prevista para hoje.  

Tem que haver coerência na política! Em 2015, quando a Presidente Dilma mandou a reforma 

para cá, eu votei favoravelmente à reforma. Melhorou, ajudou, amenizou, mas agora a crise da 

Previdência está cada vez maior. 

Eu ainda não decidi meu voto, vou esperar o relatório, que será votado em fevereiro. Até lá, 

nós estamos negociando e dialogando para que haja uma reforma justa, que não tire direito de 

quem já está aposentado, de quem já conseguiu os seus direitos, em especial das pessoas do 

regime geral, que são do INSS. Contudo, aqueles que têm aposentadoria muito alta vão ter que 

ceder um pouco, porque no Brasil os pequenos trabalhadores não aguentam mais levar os 

grandes nas costas. Nós precisamos ter equilíbrio. E os servidores públicos estão realmente 

cientes de que é preciso uma negociação, de que é preciso que haja a reforma, mas uma 

reforma justa. É o que estou tentando fazer, juntamente com meus colegas, juntamente com a 

bancada liderada pelo Deputado Baleia Rossi. E o Presidente Michel Temer está conversando 

com todos. 

Eu quero desejar a todos um feliz Natal! Desejo muitas felicidades a toda a sociedade 

brasileira, em especial ao meu povo de Caxias do Sul; à imprensa, que faz um grande trabalho; 

aos servidores públicos desta Casa, que são incansáveis, gente finíssima, pessoas que 

realmente fazem as coisas acontecerem. 

De uma coisa todos podem ter certeza: quem trabalha com ética, quem trabalha com respeito 

às pessoas e não mente para a sociedade, não vai ter problema algum no seu dia a dia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.  

Vamos à luta! Feliz Natal a todos! Se Deus quiser, o ano de 2018 será bem melhor do que este 

ano! 

O SR. PRESIDENTE (André Amaral) - Que Deus o abençoe, Deputado Mauro Pereira! 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO PELO ORADOR 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãos que me assistem pela TV Câmara e me 

ouvem pela Rádio Câmara, é com imenso prazer que venho a esta tribuna falar para o povo 

brasileiro, especialmente para a população do meu Estado do Rio Grande do Sul.  

Desde que assumi meu mandato, votei a favor de diversos projetos encaminhados pelo 

Governo Dilma Rousseff entre fevereiro de 2015 e começo de 2016, inclusive uma reforma 
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previdenciária encaminhada pelo PT, porque os Deputados e Ministros vinculados ao partido 

diziam que a reforma viria ao encontro das necessidades do País. Porém, ficou claro que eram 

propostas eleitoreiras. 

Ocorreram as pedaladas fiscais, atestando o crime de responsabilidade da Presidenta. Houve 

manipulação nas contas públicas e atraso de repasse para bancos com a clara intenção de 

camuflar o déficit, enganando a população e o mercado. Criou-se um caos social e econômico 

e uma recessão histórica. Foi um governo que não pagou o seguro agrícola, cortou verbas para 

saúde e educação, não pagou fornecedores. Foi um Governo que afundou.  

Se isso não bastasse, os brasileiros foram surpreendidos com o maior escândalo de corrupção 

da história, descoberto graças ao excepcional trabalho de investigação da Polícia Federal e do 

Ministério Público Federal, avalizado pela imensa maioria da população e só desacreditado 

pelo próprio PT e seus comparsas. O escândalo da PETROBRAS escancarou as garras 

nefastas do partido que tomou o País para si e que, para se manter no poder, manipulou 

recursos, distribuiu propinas e mostrou um Brasil irreal. Seus maiores líderes foram presos e 

condenados, e a farsa foi sendo mostrada aos brasileiros. Só falta a prisão de Lula, o que deve 

ocorrer no começo de 2018.  

A aprovação da terceirização criou um ambiente de negócio mais seguro para empresas e 

trabalhadores e tem permitido a geração de emprego. A contratação tanto na atividade-meio 

como atividade-fim está sendo feita nas regras da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. A 

nova lei não altera em nada as relações trabalhistas. Todos os direitos serão garantidos e 

preservados, como 13º salário, FGTS, férias, multa por dispensa, entre outros.  

O aumento no número de empregos no País demonstra isso na prática. O Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados - CAGED divulgou há alguns dias os números de vagas de 

trabalho formais criadas no mês de outubro. Foram mais de 76 mil vagas de trabalho. O 

resultado é o melhor dos últimos 4 anos.  

Este é o sétimo mês seguido em que as contratações com carteira assinada superam as 

demissões no País. Pelo menos foi o que mostraram os dados divulgados pelo Ministério do 

Trabalho. Esta é a primeira vez, desde 2013, que as contratações superam as demissões no 

mês de outubro.  

A PEC do Teto de Gastos Públicos, proposta pelo Governo Federal, teve o objetivo de limitar o 

crescimento das despesas do Governo. Passo importante para superar a crise econômica e 

financeira do País, a medida fixa para os três Poderes, incluindo Ministério Público e 

Defensoria Pública da União, um limite anual de despesas. A medida é fundamental para 

garantir o reequilíbrio das contas do País, visto que os gastos públicos vêm crescendo 

continuamente, em termos reais, muito acima do Produto Interno Bruto - PIB. 

Desde abril deste ano, centrais sindicais e entidades de representantes de trabalhadores 

espalharam cartazes e fizeram outdoors em Caxias do Sul e na região, nos quais publicaram 

inverdades sobre as minhas posições nas reformas trabalhista e da Previdência. A reforma da 

Previdência sequer foi colocada em votação! Estamos negociando com o Governo, e há pautas 

importantes que precisam ser revistas. Não colocaram em votação, será no ano que vem. O 

meu voto ainda está indefinido porque estamos debatendo, em especial, medidas relacionadas 

aos servidores públicos.  

Sobre a reforma trabalhista, as pessoas que trabalham para denegrir a minha imagem estão 

revoltadas porque não vão ter mais a contribuição sindical que ganhavam para fazer campanha 

política. Agora terão que lutar para que os trabalhadores paguem a contribuição sindical. Eles 
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diziam que a reforma trabalhista tiraria direitos dos trabalhadores. Entrou em vigor, e tirou 

direito de alguém? Pelo contrário, está ajudando a gerar emprego!  

De 10 de março a 31 de julho, a Caixa Federal pagou R$ 44 bilhões a 25,9 milhões de 

trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS. O valor corresponde a 88% do total 

atualizado de R$ 49,8 bilhões, disponibilizados para saque. Foram 25,9 milhões de 

trabalhadores beneficiados pela Lei nº 13.446, de 2017, pessoas que sacaram os recursos de 

suas contas inativas, ou seja, 79% do total de 32,7 milhões de pessoas. Isso significou uma 

injeção de dinheiro importantíssima na economia brasileira.  

O Governo fez a liberação quase R$ 16 bilhões de contas inativas do Programa de Integração 

Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP para 

quase 8 milhões de idosos. Os recursos estão disponíveis desde outubro e também fomentam 

a economia.  

Foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União em dezembro a Lei nº 13.529, de 2017, 

que autoriza a União a participar com até R$ 180 milhões num fundo para financiar projetos de 

concessão e parcerias público-privadas - PPPs. A Lei é decorrente da Medida Provisória nº 

786, de 2017, aprovada na Câmara dos Deputados.  

Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,6%, mas registrou alta nos três primeiros meses deste 

ano (+1,3%), no segundo trimestre (+0,7%) e também no período de julho a setembro (+0,1%). 

O Governo estima atualmente que a economia brasileira vai registrar crescimento de 1,1% em 

2017.  

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgada na 

sexta-feira, dia 8 de dezembro, registrou acumulado de 2,5% de janeiro a novembro, o menor 

resultado para esse período desde 1998, quando a taxa ficou em 1,32%. Na quarta-feira, dia 6, 

o Banco Central anunciou a redução da SELIC, de 7,5% ao ano para 7% ao ano. Com a 

redução, a taxa atinge o menor nível desde o início da série histórica do Banco Central.  

Houve a votação a favor da redução da maioridade penal, de 18 anos para 16 anos, no caso 

de crimes hediondos (estupro, sequestro, latrocínio, homicídio qualificado e outros), homicídio 

doloso e lesão corporal seguida de morte. O Senado agora precisa se manifestar. Este é um 

anseio da população. Vai ajudar para a melhor criação dos filhos, longe do crime.  

Obtivemos também aprovação de projeto para que condenados por crimes hediondos, tortura, 

tráfico de drogas e terrorismo tenham de cumprir, no mínimo, dois quintos da pena se forem 

primários, e três quintos se reincidentes. Outro projeto aprovado acabou com a progressão de 

regime para quem matar policiais e parentes deles, crimes agora considerados hediondos, por 

votação que passou pela Câmara. O condenado terá que cumprir a pena integralmente em 

regime fechado.  

Aprovamos ainda a proposta que obriga empresas de telefonia celular a instalarem 

bloqueadores de sinais em áreas próximas a presídios. Se não fizerem, podem pagar multa.  

Precisamos ter efetividade em relação às leis que já existem, ou seja, evitar a impunidade, 

aplicar os institutos penais efetivamente, fazer com que os inquéritos policiais cheguem ao fim, 

com a conclusão da apuração dos fatos. E revogar leis como a Lei nº 12.403, de 2011, que 

beneficia os presos em detrimento da sociedade. 

O Governo José Ivo Sartori assumiu o Rio Grande do Sul com previsão de déficit para os 4 

anos, de 2015 a 2018, de R$ 25 bilhões. Depois de muito trabalho, austeridade e 

transparência, esse número foi reduzido, uma previsão de déficit de R$ 6,9 bilhões. Além disso, 
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a gestão passada do Tarso Genro, do PT, aumentou o custo da folha pública em 62% 

(contrariando a arrecadação, que caía). O resultado é que a conta não fecha, e houve uma 

queda de qualidade em serviços essenciais como saúde, segurança, educação e assistência 

social.  

Algumas ações já foram tomadas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (que restringe a 

concessão de reajustes salariais para outras administrações ou governantes pagarem), plano 

de modernização do Estado (que enxuga a máquina pública, permitindo ao Estado investir 

onde realmente precisa e ter mais agilidade nos serviços) e o Regime de Previdência 

Complementar, o RS PREV (que vai promover um equilíbrio previdenciário do Estado a médio 

prazo).  

Se for assinado o Regime de Recuperação Fiscal, que suspende o pagamento da dívida com a 

União pelo prazo de 3 anos, o déficit será diminuído em aproximadamente R$ 3,8 bilhões, 

reduzindo-se de R$ 6,9 bilhões para R$ 3,1 bilhões. Isso também possibilitaria melhor 

equilíbrio financeiro e busca por novos financiamentos.  

Desde que assumi o mandato, em fevereiro de 2015, diversos recursos foram destinados aos 

Municípios gaúchos para educação, pavimentação, saúde, esporte, infraestrutura, turismo, 

agricultura, segurança, entre outros.  
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________________________________________ 

A SRª ERIKA KOKAY (PT-DF. Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, eu abro 

as páginas de uns jornais e me lembro de um poema de Maiakovski, que diz: "Ao abrir as 

páginas de jornal, sinto o cheiro de pólvora". Eu sinto o cheiro de pólvora contra o povo 

brasileiro. E diz também Maiakovski: "As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las (...), 

como a quilha corta as ondas do mar". Isso cabe bem para um ano que foi um ano de muita 

resistência, e muita resistência a uma série de retirada de direitos. O País finda o ano com 

menos patrimônio do que iniciou.  

O País finda o ano com a concretização do fato de que nós não temos mais o pré-sal, com a 

concretização do fato de que 1 trilhão de reais que iriam para a saúde e para a educação nas 

próximas 2 décadas serão, em verdade, utilizados para enriquecer uma das maiores 

petrolíferas do mundo, a Shell. 

O Brasil, neste momento, sofre ameaças profundas que rompem com a sua própria soberania. 

Sofre a ameaça de ter privatizada a ELETROBRAS. E o Governo fala que isso é investimento. 

Colocar o Brasil à venda por preço irrisório o Governo diz que é investimento. E comemora a 

redução da inflação, vangloriando-se de ter conseguido reduzir a inflação em função do 

desemprego e da recessão. E ainda diz que aumentou o poder de compra do povo brasileiro, 

porque a recessão e o desemprego derrubaram a inflação.  

Um Governo que assume como grandes vitórias a venda do País, a retirada de direitos e ao 

mesmo tempo uma queda da inflação que é fruto da recessão e do desemprego é um Governo 

que, obviamente, não foi eleito. Por isso as pesquisas indicam que Michel Temer tem 6% de 

aprovação. É quase o Presidente margem de erro, porque tem 6% de aprovação. Dizem as 

pesquisas que 90% do povo brasileiro não confiam em Michel Temer. E quase 60% acham que 

o Governo de Michel Temer é pior do que o Governo de Dilma Rousseff. Quase que 60% da 

população brasileira, dizem as pesquisas, avaliam que Michel Temer é pior do que Dilma 

Rousseff. Primeiro porque Dilma Rousseff é honesta - é honesta! Foi cassada em um 

verdadeiro golpe. Já não se pode dizer isso de Michel Temer, que fez um Governo de malas: 

as malas metafóricas e as malas literais - as malas de Geddel Vieira Lima, a mala de Rocha 

Loures e tantas malas que carregam o Brasil dentro delas, como se este País coubesse em 

malas. Nós estamos aqui para dizer que o Brasil não cabe em malas. O Brasil não cabe em 

malas!  

O Brasil reage através da intenção de voto apurada nas pesquisas e diz, de forma muito clara, 

que Luiz Inácio Lula da Silva tem que voltar a governar este País. A população diz isso em 

todas as pesquisas, as quais apontam que Lula ganharia as eleições em primeiro turno, porque 

nós não queremos o Brasil da fome. Nós não queremos o Brasil em que mais de 10 milhões de 

jovens nem trabalham, nem estudam - é a "geração nem-nem", que nem trabalha, nem estuda. 

Onde se está colocando a nossa juventude? Sob os efeitos das balas? Porque, das 62 mil 

mortes ocorridas no Brasil, a maioria é de jovens negros e pobres. Além disso, o Brasil passou 

a ter a terceira maior população carcerária do mundo. Prende muito e prende mal! E o 

encarceramento existente no Brasil não tem arrefecido a violência. Ainda se aponta que se 

matam 62 mil pessoas por ano no Brasil vítimas de homicídio e outro contingente como esse é 

vítima de acidente de trânsito! 

O Brasil mata, e o Governo Temer constrói a morte todos os dias, inclusive a morte dos 

direitos. Este Governo está submetendo a discussão de gênero e a educação sexual a 

concepções religiosas. Vai-se embora a laicidade do Estado. E o fundamentalismo religioso, 

que sobe às tribunas, que está desnudo, que perdeu a modéstia, vai se imiscuindo nas 
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políticas públicas e arrancando das políticas o caráter público, porque se as políticas levam a 

discriminações, já não são públicas. 

Não se importam eles de termos um elevado número de meninas com gravidez não desejada. 

Nós somos o sétimo País da América Latina em gravidez precoce. Temos índices que indicam 

que a gravidez de meninas de 10 a 14 anos, vítimas de violência presumida, de estupro de 

vulnerável, não arrefeceu. As estatísticas continuam intactas, porque se tira a educação sexual 

de dentro das escolas e se busca submetê-la aos dogmas de religiosos, negando-se a 

cientificidade dos fatos, negando-se, inclusive, o direito de as meninas se cuidarem. Aumenta o 

HIV entre os jovens. Aumentam as infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens, 

como a sífilis. A gravidez na adolescência atinge índices alarmantes. 

E o que faz este Governo? Retira da Base Nacional Comum Curricular a discussão da 

educação sexual nas escolas e as submete às concepções religiosas. E não é só isso. Os 

fundamentalistas afoitos querem retroceder no Código Penal nos casos previstos de 

interrupção da gravidez. Querem forçar a mulher a levar adiante uma gravidez fruto de estupro. 

Querem forçar a mulher a colocar em risco a própria vida em função da gravidez. Querem 

reduzir a nós, mulheres, a úteros e dominar os nossos corpos, o nosso desejo e a nossa 

própria vontade em um País onde se estima que tenhamos 500 mil estupros todos os anos. 

Portanto, nós estamos vivendo um verdadeiro obscurantismo. E a bancada do Partido dos 

Trabalhadores resistiu a tudo isso. Resistimos à terceirização. Resistimos à reforma trabalhista, 

que agora adquire face e corpo.  

A reforma trabalhista se torna concreta, didática para a população brasileira, rasgando carteiras 

de trabalho. Demitiram-se 1.200 professores na Faculdade Estácio de Sá. Estão se demitindo 

professores na Católica de Brasília e em tantos lugares. E alguém vai para a imprensa e diz 

que quer contratar por R$4,45 - ou algo por volta disso - a hora trabalhada! 

O Brasil rasgou o salário mínimo, porque há trabalhadores que, a partir da aprovação do 

trabalho intermitente, no qual se ganha por hora trabalhada, vão ganhar menos do que o 

salário mínimo. E - pasmem! -, para terem direito à contagem de tempo para a Previdência, em 

função do trabalho realizado, terão que contribuir com alíquota de 8% sobre o que não 

receberam. Se receberem menos que um salário mínimo, vão ter que contribuir como se 

tivessem recebido um salário mínimo para efeito de Previdência. 

O Governo disse: "Aprovemos a reforma da Previdência". Mas o povo disse: "Não, não se 

aprova a reforma da Previdência". Nós tivemos trabalhadores rurais em greve de fome contra a 

reforma da Previdência. Tivemos professores, servidores públicos, bancários e operários 

saindo às ruas e dizendo: "Não, nós temos o direito de nos aposentar". 

Nós tivemos um vigoroso movimento dos servidores públicos, que disseram: "Nós somos 

responsáveis pela construção das políticas públicas, e o Governo não pode mentir a nosso 

respeito, porque desde 2003 quem entra no serviço público já tem a mesma aposentadoria da 

iniciativa privada, o mesmo teto". Desde 2003 o servidor não leva as vantagens que tinha na 

ativa para a aposentadoria. E o Governo mente porque precisa de inimigos, mas a população 

sabe que inimigo do povo brasileiro, inimigo dos seus direitos, inimigo do País é Michel Temer 

e essa quadrilha que se alojou no Palácio do Planalto e que não esconde o seu afã para se 

apropriar dos recursos públicos. Por isso, houve resistência no Brasil.  

Nós estamos findando este ano e estamos dizendo: "Eles não conseguiram aprovar a reforma 

da Previdência nesta Casa. Não conseguiram impor ao povo uma derrota". Gastaram recursos 
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públicos como nunca para fazer propagandas mentirosas e para dizer ao povo brasileiro que 

ele teria que aplaudir o seu próprio cadafalso, que ele teria que aplaudir a retirada de direitos. 

Nós estamos vendo hoje que as reformas - essas que são apregoadas e elogiadas, como a 

reforma trabalhista - andam, entram nas casas, rasgam carteiras de trabalho, transformam-se 

em demissões, transformam-se em remunerações precárias, transformam-se em fome. 

Aumentou o número de brasileiros que vivem na pobreza extrema em mais de 5 milhões. Este 

é o Brasil que Temer quer que seja apenas de 3% dos brasileiros. E diz: "Temos que aprovar a 

reforma da Previdência porque se gasta muito com ela". Mas não diz quanto se gasta com 

serviços e juros da dívida. Não diz quanto se gasta para comprar o arquivamento das 

denúncias contra ele próprio. O arquivamento foi comprado, porque em determinados 

momentos deste ano, este Parlamento entrou em uma gôndola, colocou um preço na lapela e 

se colocou à venda para o Governo comprá-lo e impedir que fosse investigado, apesar de 

tantos indícios e de tanta materialidade da sua própria corrupção.  

Eu encerro dizendo que este Governo, que busca entregar o País fatiado, esfacelado, que 

busca entregar os corpos de brasileiros e brasileiras e seus direitos para o deus mercado, tenta 

impedir a candidatura e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula diz para lermos o 

processo, para percebermos que não há crime. Não há crime! Lula está sendo condenado sem 

crime, está sendo condenado porque é Lula, porque representa a esperança do povo brasileiro, 

porque fez o melhor Governo da história deste País. Desnaturalizou a fome, abriu as portas 

das universidades para o povo pobre deste País. Lula está sendo vítima da mais profunda 

perseguição.  

Só para que se tenha ideia, o revisor do processo de Lula leu 250 mil páginas em 6 dias. Isso 

significa 2 mil páginas por hora, sem nenhum tipo de descanso, sem que ele pudesse ter 

dormido nesses 6 dias. Ou seja, ele não leu o processo contra Lula. Ele tem a convicção de 

condená-lo. 

Esses que estão vendendo o Brasil por preço irrisório, retirando direitos e se protegendo das 

investigações de corrupção não têm coragem de enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva em uma 

disputa eleitoral. 

Em nome da democracia, em torno de 250 intelectuais do mundo inteiro assinaram uma carta, 

denunciando o que se busca fazer. Em nome da democracia e por amor ao Brasil, chamamos 

todas e todos para no dia 24 de janeiro nos encontrarmos em Porto Alegre e dizer: "Queremos 

democracia e eleições limpas". 

Um bom 2018 para todas e todos nós! 
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